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Amendement 337
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument
geleend;

a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft het 
aandeel geleend;;

Or. en

Motivering

Beperkingen hierop 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 en sociale bescherming.

Amendement 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument
geleend;

a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft het 
aandeel geleend of het opnieuw gekocht;

Or. en

Motivering

De binnen de termijn van een dag bestaande flexibiliteit om het financiële instrument te lenen 
zou de negatieve effecten van liquiditetisbeperkingen verzachten, terwijl de bedoeling van de 
Commissie in het algemeen om mislukkende afwikkelingen te voorkomen, zou blijven bestaan. 
Overheidsschuldinstrumenten moeten geheel van de eisen worden vrijgesteld.
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Amendement 339
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument
geleend;

a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft het 
financiële instrument geleend;

Or. en

Amendement 341
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een overeenkomst gesloten om het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
te lenen;

Schrappen

Or. en

Amendement 342
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument te lenen;

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel te 
lenen of heeft op grond van het 
verbintenissenrecht of eigendomsrecht 
een onbetwistbaar te bekrachtigen 
vordering om de eigendom overgedragen 
te krijgen van een dienovereenkomstig 
aantal effecten van dezelfde categorie, 
zodat de afwikkeling op het 
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overeengekomen tijdstip kan 
plaatsvinden;

Or. en

Motivering

Er bestaan situaties waarin de verkoper een onbetwistbaar contractueel recht heeft op 
aandelen van gelijke waarde. Het is moeilijk in te zien waarom artikel 12 zich alleen op lenen 
richt, omdat het recht om eigendom te verkrijgen een nog zwaarwegender recht kan zijn. Een 
dergelijke definitie die weinig ruimte laat, kan van grote invloed zijn op de portefeuille-
strategieën op de markt. Deze punten moeten verholpen worden door wijziging van de eisen 
van artikel 12. Overheidsschuldinstrumenten moeten geheel van de eisen worden vrijgesteld.

Amendement 343
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument te lenen;

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het financiële instrument te lenen;

Or. en

Amendement 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument te lenen;

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
kaderovereenkomst gesloten om het 
aandeel te lenen;

Or. en



PE456.805v02-00 6/112 AM\854948NL.doc

NL

Motivering

De amendementen zijn bedoeld om die verkopen als gedekt te beschouwen welke vallen onder 
een "kaderovereenkomst" waarbij een derde partij zich ertoe verplicht een bepaald pakket 
effecten te lenen, of onder enige andere regeling die bepaalt dat afwikkeling op het 
overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden.

Amendement 345
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument te lenen;

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel te 
lenen;

Or. en

Motivering

Beperkingen hierop 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 en sociale bescherming.

Amendement 346
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument te lenen;

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het schuldinstrument te lenen;

Or. en
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Amendement 347
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument te lenen;

b) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
overeenkomst gesloten om het aandeel of 
het schuldinstrument te lenen;

Or. de

Amendement 348
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een regeling met een derde partij waarbij 
deze derde partij bevestigd heeft dat het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een regeling met een derde partij waarbij 
deze derde partij bevestigd heeft dat het 

Schrappen
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aandeel of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 350
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een regeling met een derde partij waarbij 
deze derde partij bevestigd heeft dat het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

c) het betreft geen ongedekte 
baissetransactie.

Or. de

Amendement 351
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 

c) de natuurlijke of rechtspersoon mag op 
redelijke gronden aannemen dat het 
aandeel kan worden geleend, zodat de 
afwikkeling op de hiervoor vastgestelde 
datum kan worden uitgevoerd.
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gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De huidige redactie is restrictiever dan nodig en werpt de vraag op hoe de "bevestiging van 
de beschikbaarheid" moet worden geïnterpreteerd. Met het voorgestelde amendement wordt 
de tekst afgestemd op de opvattingen in andere grote rechtsgebieden. 
Overheidsschuldinstrumenten moeten geheel van de eisen worden vrijgesteld.

Amendement 352
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij zij 
redelijke gronden hebben om aan te 
nemen dat het aandeel kan worden 
geleend, zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij hij 
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derde partij bevestigd heeft dat het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

redelijkerwijs kan verwachten dat de 
afwikkeling op de hiervoor vastgestelde 
datum kan worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De amendementen zijn bedoeld om die verkopen als gedekt te beschouwen welke vallen onder 
een "kaderovereenkomst" waarbij een derde partij zich ertoe verplicht een bepaald pakket 
effecten te lenen, of onder enige andere regeling die bepaalt dat afwikkeling op het 
overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden.

Amendement 354
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met het 
oog op het lenen ervan ten behoeve van de 
natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft de
redelijke verwachting dat het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument beschikbaar 
kan worden gevonden en kan worden 
gereserveerd met het oog op het lenen 
ervan ten behoeve van de natuurlijke of 
rechtspersoon, zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De redactie van deze bepaling moet worden aangepast met het oog op de Dodd-Frank Bill 
van de VS (verwachting op redelijke gronden). Een striktere bepaling over de 
beschikbaarheid in de EU kan ertoe leiden dat de Europese markten op internationaal niveau 
een achterstandspositie krijgen.
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Amendement 355
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument
beschikbaar is gevonden en dat het met het 
oog op het lenen ervan ten behoeve van de 
natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
beschikbaar is gevonden om aan de 
natuurlijke of rechtspersoon te worden 
geleend zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Handel binnen het bestek van een dag levert geen hoger risico op, omdat baisseposities niet 
zo lang worden ingenomen dat afwikkeling vereist is. De eis stellen dat bevestigd moet zijn 
dat het instrument gereserveerd is vóór de baissetransactie wordt uitgevoerd, is 
buitenproportioneel restrictief en zal tot een flinke verhoging van de financieringskosten voor 
de emittent leiden. Zelfs de eis betreffende het "beschikbaar vinden" als het om 
overheidsschuldinstrumenten gaat, is met het oog op het geringe aantal transacties dat 
mislukt buitenproportioneel en zal tot flinke kostenverhogingen voor EU-overheden leiden als 
zij kapitaal bijeen willen brengen.

Amendement 356
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
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derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met het 
oog op het lenen ervan ten behoeve van de 
natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden voor de 
natuurlijke of rechtspersoon, zodat de 
afwikkeling op de hiervoor vastgestelde 
datum kan worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 357
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met het 
oog op het lenen ervan ten behoeve van de 
natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze 
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 
of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden of dat het met het 
oog op het lenen ervan ten behoeve van de 
natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon heeft voor een 
gelijkwaardig bedrag aan uitgifterechten 
gekocht dan wel opdracht gegeven om op 
dezelfde dag voor een gelijkwaardig 
bedrag aan uitgifterechten uit te oefenen. 
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Or. en

Motivering

Met deze nieuwe bepaling moet in verband met kapitaalverhogingen door middel van 
uitgifterechten verduidelijkt worden dat arbitrage tussen aandelen en rechten is toegestaan, 
ook binnen het tijdsbestek van een dag.

Amendement 359
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het financiële instrument wordt bij 
een baissetransactie verkocht voor een 
prijs die hoger is dan bij de daaraan 
onmiddellijk voorafgaande verkoop 
(uptick) of voor de dezelfde verkoopprijs 
als bij de onmiddellijk voorafgaande 
transactie, die echter hoger is dan bij de 
transactie dáárvoor (zero uptick).

Or. en

Amendement 360
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van dit artikel gelden voor 
transacties die op de spotmarkten worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de eisen uitsluitend gelden voor de spotmarkt, d.w.z. dat futures, 
contracten om een deel van b.v. een financieel instrument op een later tijdstip te verhandelen, 



PE456.805v02-00 14/112 AM\854948NL.doc

NL

er niet onder vallen.

Amendement 361
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een natuurlijke of rechtspersoon 
mag alleen aan een verplichting van een 
lidstaat of van de Unie gerelateerde 
kredietverzuimswaptransacties aangaan 
wanneer hij een haussepositie in 
overheidsobligaties van de bewuste 
emittent of andere aantoonbare belangen 
in de soevereine staat heeft.

Or. en

Amendement 362
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen die bepalen welke soorten 
overeenkomsten of regelingen er 
adequaat voor zorgen dat het aandeel of 
het overheidsschuldinstrument voor 
afwikkeling beschikbaar zal zijn.

2. Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen die verduidelijken welke de 
gronden zijn die er redelijkerwijs de 
aanleiding toe kunnen zijn om aan te 
nemen dat het aandeel geleend zal kunnen 
worden, zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

De huidige redactie is restrictiever dan nodig en werpt de vraag op hoe de "bevestiging van 
de beschikbaarheid" moet worden geïnterpreteerd. Met het voorgestelde amendement wordt 
de tekst afgestemd op de opvattingen in andere grote rechtsgebieden. 
Staatsschuldinstrumenten moeten geheel van de eisen worden vrijgesteld.

Amendement 363
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen die bepalen welke soorten 
overeenkomsten of regelingen er adequaat 
voor zorgen dat het aandeel of het 
overheidsschuldinstrument voor 
afwikkeling beschikbaar zal zijn.

2. Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen die bepalen welke soorten 
overeenkomsten of regelingen normaliter 
de redelijke verwachting wekken dat het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
voor afwikkeling beschikbaar zal zijn.

Or. en

Motivering

De redactie van deze bepaling moet worden aangepast met het oog op de Dodd-Frank Bill 
van de VS (verwachting op redelijke gronden). Een striktere bepaling over de 
beschikbaarheid in de EU kan ertoe leiden dat de Europese markten op internationaal niveau 
een achterstandspositie krijgen.

Amendement 364
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te zorgen voor uniforme 2. Om te zorgen voor uniforme 
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voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen die bepalen welke soorten 
overeenkomsten of regelingen er adequaat 
voor zorgen dat het aandeel of het 
overheidsschuldinstrument voor 
afwikkeling beschikbaar zal zijn.

voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen die bepalen welke soorten 
overeenkomsten of regelingen er adequaat 
voor zorgen dat het financiële instrument 
voor afwikkeling beschikbaar zal zijn.

Or. en

Amendement 365
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt in het bijzonder 
rekening met de noodzaak de liquiditeit 
van de markten te handhaven, met name 
van de markten voor overheidsobligaties en 
repo-markten voor overheidsobligaties.

De Commissie houdt in het bijzonder 
rekening met de noodzaak de efficiëntie
van de markten te handhaven, met name 
van de markten voor overheidsobligaties en 
repo-markten voor overheidsobligaties.

Or. en

Amendement 366
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAEM legt uiterlijk op [1 januari 2012] 
de ontwerpen van deze technische 
uitvoeringsnormen aan de Commissie voor.

De ETA (EAEM) dient voor 1 januari 2012 
voorstellen voor die technische 
uitvoeringsnormen in bij de Commissie.
Verder ontwikkelt de ETA (ESMA) 
criteria om te bepalen wanneer een 
natuurlijke of rechtspersoon 
kredietverzuimswaptransacties mag 
aangaan die in verband staan met een 
verplichting van een lidstaat of van de 
Unie, zonder een haussepositie in 
overheidsobligaties van de bewuste 
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emittent in te nemen..

Or. en

Amendement 367
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Baissetransacties met aandelen of 
obligaties die grondstoffen en 
kredietverzuimswaps betreffen, zijn 
verboden.

Or. de

Amendement 368
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Baissetransacties met aandelen of 
obligaties zijn verboden.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de klimaatverandering is een grote volatiliteit van voedsel- en 
handelsgoederenprijzen te verwachten. Baissetransacties met kredietverzuimswaps worden 
gezien als een van de redenen van de Eurocrisis die in het voorjaar van 2010 begon. Een 
verbod op baissetransacties met kredietverzuimswaps is noodzakelijk voor de handhaving van 
de consolidering van de begrotingen van de EU-lidstaten. Bovendien is extra liquiditeit niet 
voor deze markt vereist; het wanbetalingsrisico kan met de traditionele instrumenten worden 
opgevangen.
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Amendement 369
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Een aandeel of schuldinstrument 
mag alleen in een baissetransactie worden 
verkocht wanneer deze onmiddellijk in 
aansluiting op een gestegen of op een 
onveranderde aandelenkoers tegen de 
geldkoers plaatsvindt.

Or. de

Amendement 370
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Aandelen of schuldinstrumenten 
mogen alleen in een baissetransactie 
worden verkocht wanneer de transactie 
onmiddellijk na een hogere of 
ongewijzigde prijs tegen de biedkoers 
plaatsvindt. 

Or. en

Motivering

Met deze uptick-regel is een excessief prijsverval te voorkomen.

Amendement 371
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Ongedekte baissetransacties

Ongedekte baissetransacties zijn 
verboden.

Or. en

Motivering

Ongedekte baissetransacties vergroten het risico van marktmanipulatie, het mislukken van de 
afwikkeling en het optreden van volatiliteit. Ongedekte baissetransacties kunnen bovendien 
resulteren in opzettelijk mislukte transacties, bedoeld om de prijs van effecten te manipuleren 
en aldus een arbitragevoordeel te behalen of de financieringskosten te ontlopen die aan 
reguliere baissetransacties zijn verbonden. Omdat de verkoper met betrekking tot zijn 
aandelenbezit bij dit soort transacties een onjuiste voorstelling van zaken geeft, moeten ze 
worden verboden.

Amendement 372
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Ongedekte baissetransacties

Ongedekte baissetransacties zijn 
verboden.

Or. en

Amendement 373
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Ongedekte positie in kredietverzuimswaps
Ongedekte posities in 
kredietverzuimswaps zijn verboden.

Or. en

Amendement 374
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quater
Beperkingen ten aanzien van ongedekte 

kredietverzuimswaps
Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
alleen kredietverzuimswaptransacties 
aangaan die verband houden met een 
verplichting van een lidstaat, van de Unie 
of van een rechtspersoon, wanneer hij een 
haussepositie in de schuld van de bewuste 
emittent heeft.

Or. en

Amendement 375
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen

Buy-inprocedures en boeten voor late 
afwikkeling

1. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn 
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toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:
(a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft, of binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die 
erin voorzien dat het handelsplatform of 
de centrale tegenpartij een buy-in verricht 
van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog
op de afwikkeling;
(b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een 
buy-in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;
(c) de natuurlijke of rechtspersoon van 
wie de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) 
betaalde bedragen.
2. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel zijn toegelaten, zorgt ervoor dat 
het zelf dan wel het afwikkelingssysteem 
dat afwikkelingsdiensten voor de 
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aandelen of overheidsschuldinstrumenten 
levert, procedures heeft ingesteld die 
garanderen dat wanneer een natuurlijke 
of rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet 
levert met het oog op de afwikkeling tegen 
de hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is 
het handelsplatform of 
afwikkelingssysteem dagelijks te betalen 
voor elke dag dat hij niet levert.
De dagelijkse betalingen zijn hoog genoeg 
om te verhinderen dat de verkoper winst 
kan maken uit het mislukken van de 
afwikkeling en om natuurlijke en 
rechtspersonen te ontraden de 
afwikkeling te laten mislukken.
3. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten, stelt regels vast waardoor het 
een natuurlijke of rechtspersoon die lid is 
van het handelsplatform, kan verbieden 
verder op het handelsplatform 
baissetransacties in aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten aan te gaan 
zolang die persoon een transactie die 
voortvloeit uit een baissetransactie op dit 
handelsplatform, niet afwikkelt.

Or. en

Amendement 376
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Buy-inprocedures en boeten voor late 

afwikkeling
1. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn 
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toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:
a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft, of binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die 
erin voorzien dat het handelsplatform of 
de centrale tegenpartij een buy-in verricht 
van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog 
op de afwikkeling;
b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een 
buy-in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;
c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) 
betaalde bedragen.
2. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel zijn toegelaten, zorgt ervoor dat 
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het zelf dan wel het afwikkelingssysteem 
dat afwikkelingsdiensten voor de 
aandelen of overheidsschuldinstrumenten 
levert, procedures heeft ingesteld die 
garanderen dat wanneer een natuurlijke 
of rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet 
levert met het oog op de afwikkeling tegen 
de hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is 
het handelsplatform of 
afwikkelingssysteem dagelijks te betalen 
voor elke dag dat hij niet levert. 
De dagelijkse betalingen zijn hoog genoeg 
om te verhinderen dat de verkoper winst 
kan maken uit het mislukken van de 
afwikkeling en om natuurlijke en 
rechtspersonen te ontraden de 
afwikkeling te laten mislukken.
3. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten, stelt regels vast waardoor het 
een natuurlijke of rechtspersoon die lid is 
van het handelsplatform, kan verbieden 
verder op het handelsplatform 
baissetransacties in aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten aan te gaan 
zolang die persoon een transactie die 
voortvloeit uit een baissetransactie op dit 
handelsplatform, niet afwikkelt.

Or. en

Motivering

Het mislukken van de afwikkeling moet eerder horizontaal dan vertikaal 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 te weten of het mislukken van de afwikkeling van een transactie het gevolg is van 
een ongedekte baissetransactie. Pogingen tot verbetering van de afwikkelingsdiscipline 
moeten worden opgenomen in de wetgeving over de afwikkeling van effectentransacties of in 
de richtlijn betreffende centrale effectenbewaarinstellingen. Zie de voorgestelde overweging 
16 bis.
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Amendement 377
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buy-inprocedures en boeten voor late 
afwikkeling

Buy-in-procedures en administratieve 
sancties voor late afwikkeling

Or. en

Motivering

Met het woord "boete" wordt ten onrechte gesuggereerd dat het hier om een strafrechtelijke 
sanctie gaat.

Amendement 378
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:

Schrappen

(a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft, of binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de 
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handel plaatsheeft in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die 
erin voorzien dat het handelsplatform of 
de centrale tegenpartij een buy-in verricht 
van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog 
op de afwikkeling;
(b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een 
buy-in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;
(c) de natuurlijke of rechtspersoon van 
wie de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) 
betaalde bedragen.

Or. en

Amendement 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:

1. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten moet regels hebben die ervoor 
zorgen dat de afwikkeling op het daartoe 
vastgestelde tijdstip kan plaatsvinden. 
Deze regels, die ook buy-infaciliteiten 
dienen te omvatten, moeten doeltreffend
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en proportioneel zijn en misbruik 
ontmoedigen.

Or. en

Amendement 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:

1. De centrale tegenpartijen die voor het 
handelsplatform clearingdiensten voor 
aandelen leveren, hebben procedures 
ingesteld die aan elk van de volgende 
vereisten voldoen:

Or. en

Amendement 381
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:

1. Een clearinginstelling of 
afwikkelingssysteem waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:

Or. en

Motivering

Het handelsplatform is niet de partij waar het om gaat. Het onderwerp van deze regeling 
moet het clearing house of het afwikkelingssysteem zijn.



PE456.805v02-00 28/112 AM\854948NL.doc

NL

Amendement 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft, of binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die 
erin voorzien dat het handelsplatform of 
de centrale tegenpartij een buy-in verricht 
van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog 
op de afwikkeling;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het aantal keren dat de afwikkeling bij een baissetransactie mislukt, is gering. Maatregelen in 
verband met mislukkende afwikkelingen kunnen beter deel uitmaken van een apart 
wetgevingsinitiatief dat zich niet tot baissetransacties beperkt.

Amendement 383
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft, of binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die 
erin voorzien dat het handelsplatform of 
de centrale tegenpartij een buy-in verricht 
van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog 
op de afwikkeling;

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling voor de dag 
waarop de afwikkeling moet plaatsvinden, 
wordt een marktdisciplineregeling 
toegepast welke bestaat uit een buy-
inregeling alsmede een sanctieregeling 
die voor een dergelijke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon geldt;

Or. en

Motivering

De Europese regelingen zijn per rechtsgebied verschillend. De Commissie formeerde een 
werkgroep voor de sector om dit gebrek aan harmonisering aan te pakken, de Harmonisation 
of Settlement Cycles Working Group (HSCWG) om de Europese financiële markten 
concurrerender te maken door harmonisering van de periode die nodig is voor de afwikkeling 
van een transactie. Regelingen voor afwikkelingsdiscipline zijn meestal een zaak voor 
infrastructuren die na de handel ingrijpen, zodat deze beter op hun plaats zijn in wetgeving 
voor de gang van zaken na de handel.

Amendement 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
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overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de 
handel plaatsheeft, of binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de handel 
plaatsheeft in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die erin 
voorzien dat het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij een buy-in verricht van 
de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog 
op de afwikkeling;

overheidsschuldinstrumenten verkoopt, 
niet in staat is de aandelen te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen zes 
handelsdagen na de dag waarop de 
afwikkeling moet plaatsvinden, treden 
automatisch procedures in werking die erin 
voorzien dat de centrale tegenpartij een 
buy-in verricht van de aandelen, om te 
zorgen voor de levering ervan met het oog 
op de afwikkeling;

Or. en

Amendement 385
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de handel 
plaatsheeft, of binnen zes handelsdagen 
na de dag waarop de handel plaatsheeft in 
het geval van marktmakingactiviteiten, 
treden automatisch procedures in werking 
die erin voorzien dat het handelsplatform 
of de centrale tegenpartij een buy-in 
verricht van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te zorgen 
voor de levering ervan met het oog op de 
afwikkeling;

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de handel 
plaatsheeft, treden automatisch procedures 
in werking die erin voorzien dat het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een buy-in verricht van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te zorgen 
voor de levering ervan met het oog op de 
afwikkeling;
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Or. en

Amendement 386
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de handel 
plaatsheeft, of binnen zes handelsdagen na 
de dag waarop de handel plaatsheeft in 
het geval van marktmakingactiviteiten, 
treden automatisch procedures in werking 
die erin voorzien dat het handelsplatform
of de centrale tegenpartij een buy-in 
verricht van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te zorgen 
voor de levering ervan met het oog op de 
afwikkeling;

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de afwikkelingsdag, of 
binnen zes handelsdagen na 
afwikkelingsdag in het geval van 
marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die erin 
voorzien dat de clearinginstelling of het 
afwikkelingssysteem, dan wel de centrale 
tegenpartij een buy-in verricht van de 
aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te zorgen 
voor de levering ervan met het oog op de 
afwikkeling;

Or. en

Motivering

Het handelsplatform is niet de partij waar het om gaat. Het onderwerp van deze regeling 
moet het clearing house of het afwikkelingssysteem zijn.

Amendement 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een 
buy-in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het aantal keren dat de afwikkeling bij een baissetransactie mislukt, is gering. Maatregelen in 
verband met mislukkende afwikkelingen kunnen beter deel uitmaken van een apart 
wetgevingsinitiatief dat zich niet tot baissetransacties beperkt.

Amendement 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een buy-
in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;

b) wanneer de centrale tegenpartij niet in 
staat is een buy-in te verrichten van de 
aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt de centrale 
tegenpartij op de leveringsdatum aan de 
koper een contante vergoeding op basis 
van de waarde van de te leveren aandelen, 
vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;
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Or. en

Amendement 389
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een buy-
in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;

b) wanneer de clearinginstelling, het 
afwikkelingssysteem of de centrale 
tegenpartij niet in staat is een buy-in te 
verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden;

Or. en

Motivering

Het handelsplatform is niet de partij waar het om gaat. Het onderwerp van deze regeling 
moet het clearing house of het afwikkelingssysteem zijn.

Amendement 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) 

Schrappen
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betaalde bedragen.

Or. en

Motivering

Het aantal keren dat de afwikkeling bij een baissetransactie mislukt, is gering. Maatregelen in 
verband met mislukkende afwikkelingen kunnen beter deel uitmaken van een apart 
wetgevingsinitiatief dat zich niet tot baissetransacties beperkt.

Amendement 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) betaalde 
bedragen.

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt de centrale 
tegenpartij een bedrag om de centrale 
tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) betaalde 
bedragen.

Or. en

Amendement 392
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) betaalde 
bedragen.

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt de 
clearinginstelling, het 
afwikkelingssysteem of de centrale 
tegenpartij een bedrag om de 
clearinginstelling, het 
afwikkelingssysteem of de centrale 
tegenpartij te vergoeden voor alle 
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overeenkomstig de punten a) en b) betaalde 
bedragen.

Or. en

Motivering

Het handelsplatform is niet de partij waar het om gaat. Het onderwerp van deze regeling 
moet het clearing house of het afwikkelingssysteem zijn.

Amendement 393
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel zijn toegelaten, zorgt ervoor dat 
het zelf dan wel het afwikkelingssysteem 
dat afwikkelingsdiensten voor de 
aandelen of overheidsschuldinstrumenten 
levert, procedures heeft ingesteld die 
garanderen dat wanneer een natuurlijke 
of rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet 
levert met het oog op de afwikkeling tegen 
de hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is 
het handelsplatform of 
afwikkelingssysteem dagelijks te betalen 
voor elke dag dat hij niet levert.

Schrappen

Or. en

Amendement 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel zijn toegelaten, zorgt ervoor dat 
het zelf dan wel het afwikkelingssysteem 
dat afwikkelingsdiensten voor de 
aandelen of overheidsschuldinstrumenten 
levert, procedures heeft ingesteld die 
garanderen dat wanneer een natuurlijke 
of rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet 
levert met het oog op de afwikkeling tegen 
de hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is 
het handelsplatform of 
afwikkelingssysteem dagelijks te betalen 
voor elke dag dat hij niet levert.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het aantal keren dat de afwikkeling bij een baissetransactie mislukt, is gering. Maatregelen in 
verband met mislukkende afwikkelingen kunnen beter deel uitmaken van een apart 
wetgevingsinitiatief dat zich niet tot baissetransacties beperkt.

Amendement 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel zijn toegelaten, zorgt ervoor dat 
het zelf dan wel het afwikkelingssysteem 
dat afwikkelingsdiensten voor de aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten levert, 
procedures heeft ingesteld die garanderen 

2. Het afwikkelingssysteem dat 
afwikkelingsdiensten voor de aandelen 
levert, moet procedures hebben ingesteld 
die garanderen dat wanneer een natuurlijke 
of rechtspersoon die aandelen op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen niet 
levert met het oog op de afwikkeling tegen 
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dat wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet 
levert met het oog op de afwikkeling tegen 
de hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is het 
handelsplatform of afwikkelingssysteem 
dagelijks te betalen voor elke dag dat hij 
niet levert.

de hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is het 
afwikkelingssysteem dagelijks te betalen 
voor elke dag dat hij niet levert.

Or. en

Amendement 396
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel zijn toegelaten, zorgt ervoor dat het 
zelf dan wel het afwikkelingssysteem dat 
afwikkelingsdiensten voor de aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten levert, 
procedures heeft ingesteld die garanderen 
dat wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet levert 
met het oog op de afwikkeling tegen de 
hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is het 
handelsplatform of afwikkelingssysteem 
dagelijks te betalen voor elke dag dat hij 
niet levert.

2. Een clearinginstelling of 
afwikkelingssysteem waarop aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten tot de handel 
zijn toegelaten, zorgt ervoor dat het 
procedures heeft ingesteld die garanderen 
dat wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten verkoopt, de 
aandelen of de
overheidsschuldinstrumenten niet levert 
met het oog op de afwikkeling tegen de 
hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is de 
clearinginstelling of het
afwikkelingssysteem dagelijks te betalen 
voor elke dag dat hij niet levert.

Or. en

Motivering

Het handelsplatform is niet de partij waar het om gaat. Het onderwerp van deze regeling 
moet het clearing house of het afwikkelingssysteem zijn.
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Amendement 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De dagelijkse betalingen zijn hoog genoeg 
om te verhinderen dat de verkoper winst 
kan maken uit het mislukken van de 
afwikkeling en om natuurlijke en 
rechtspersonen te ontraden de 
afwikkeling te laten mislukken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het aantal keren dat de afwikkeling bij een baissetransactie mislukt, is gering. Maatregelen in 
verband met mislukkende afwikkelingen kunnen beter deel uitmaken van een apart 
wetgevingsinitiatief dat zich niet tot baissetransacties beperkt.

Amendement 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De dagelijkse betalingen zijn hoog genoeg 
om te verhinderen dat de verkoper winst 
kan maken uit het mislukken van de 
afwikkeling en om natuurlijke en 
rechtspersonen te ontraden de afwikkeling 
te laten mislukken.

De dagelijkse betalingen zijn hoog genoeg 
om natuurlijke en rechtspersonen te 
ontraden de afwikkeling te laten 
mislukken.

Or. en
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Amendement 399
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De dagelijkse betalingen zijn hoog genoeg 
om te verhinderen dat de verkoper winst 
kan maken uit het mislukken van de 
afwikkeling en om natuurlijke en 
rechtspersonen te ontraden de afwikkeling 
te laten mislukken.

De financiële sancties zijn hoog genoeg 
om te verhinderen dat de verkoper winst 
kan maken uit het mislukken van de 
afwikkeling en om natuurlijke en 
rechtspersonen te ontraden de afwikkeling 
te laten mislukken.

Or. en

Amendement 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten, stelt regels vast waardoor het 
een natuurlijke of rechtspersoon die lid is 
van het handelsplatform, kan verbieden 
verder op het handelsplatform 
baissetransacties in aandelen of
overheidsschuldinstrumenten aan te gaan 
zolang die persoon een transactie die 
voortvloeit uit een baissetransactie op dit 
handelsplatform, niet afwikkelt.

Schrappen

Or. en

Amendement 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten, stelt regels vast waardoor het 
een natuurlijke of rechtspersoon die lid is 
van het handelsplatform, kan verbieden 
verder op het handelsplatform 
baissetransacties in aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten aan te gaan 
zolang die persoon een transactie die 
voortvloeit uit een baissetransactie op dit 
handelsplatform, niet afwikkelt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het aantal keren dat de afwikkeling bij een baissetransactie mislukt, is gering. Maatregelen in 
verband met mislukkende afwikkelingen kunnen beter deel uitmaken van een apart 
wetgevingsinitiatief dat zich niet tot baissetransacties beperkt.

Amendement 402
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een handelsplatform waarop aandelen 
of overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten, stelt regels vast waardoor het 
een natuurlijke of rechtspersoon die lid is 
van het handelsplatform, kan verbieden 
verder op het handelsplatform 
baissetransacties in aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten aan te gaan 
zolang die persoon een transactie die 
voortvloeit uit een baissetransactie op dit 
handelsplatform, niet afwikkelt.

3. Hoewel de afwikkelingsdiscipline een 
belangrijk onderdeel is van goed 
functionerende financiële markten dienen 
de technische details van de regelingen 
om deze discipline te bereiken niet in deze 
verordening te worden opgenomen, maar 
worden omschreven in een passend 
wetgevingsvoorstel van de Commissie 
voor de gang van zaken na de handel, dat 
rekening houdt met de werkzaamheden 
die de Commissie en de sector op dit punt 
hebben verricht. De Commissie dient 
daarom voor het einde van 2011 met 
concrete voorstellen te komen, gelijktijdig 
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met een voorstel voor de verwezenlijking 
van een geharmoniseerd rechtskader voor 
centrale effectenbewaarinstellingen.

Or. en

Motivering

De Europese regelingen zijn per rechtsgebied verschillend. De Commissie formeerde een 
werkgroep voor de sector om dit gebrek aan harmonisering aan te pakken, de Harmonisation 
of Settlement Cycles Working Group (HSCWG) om de Europese financiële markten 
concurrerender te maken door harmonisering van de periode die nodig is voor de afwikkeling 
van een transactie. Regelingen voor afwikkelingsdiscipline zijn meestal een zaak voor 
infrastructuren die na de handel ingrijpen, zodat deze beter op hun plaats zijn in wetgeving 
voor de gang van zaken na de handel.

Amendement 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
 Afwikkelingsdiscipline

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 
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
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Motivering

Wat mislukkende afwikkelingen betreft, moet de toekomstige wetgeving voorzien in een 
geharmoniseerde sanctieregeling en geharmoniseerde handhavingsregels zoals buy-ins en 
contante vergoedingsregels. Bij deze wetgevingsbenadering van de Commissie kan worden 
voortgebouwd op artikel 13 door het toepassingsterrein van dit artikel zowel ten aanzien van 
de financiële instrumenten als de handelsplatforms die eronder vallen uit te breiden.

Amendement 404
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14
Vrijstelling ingeval het belangrijkste 

handelsplatform buiten de Unie gevestigd 
is

1. De artikelen 5, 7, 12 en 13 zijn niet van 
toepassing op tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie toegelaten 
aandelen van een onderneming waarvan 
het belangrijkste handelsplatform in een 
land buiten de Unie gevestigd is.

2. De relevante bevoegde autoriteit voor 
aandelen van een onderneming die 
verhandeld worden op een 
handelsplatform in de Unie en een 
handelsplatform dat buiten de Unie is 
gevestigd, bepaalt ten minste om de twee 
jaar of het belangrijkste handelsplatform 
voor deze aandelen buiten de Unie 
gevestigd is. De relevante bevoegde 
autoriteit stelt de EAEM in kennis van 
aandelen waarvan is vastgesteld dat hun 
belangrijkste handelsplatform buiten de 
Unie gevestigd is. Om de twee jaar 
publiceert de EAEM de lijst van aandelen 
waarvan het belangrijkste 
handelsplatform buiten de Unie gevestigd 
is. De lijst is twee jaar geldig. 

Schrappen
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3. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke methode voor 
het berekenen van de omzet wordt 
gehanteerd om het belangrijkste 
handelsplatform voor een aandeel te 
bepalen. De in het eerste punt bedoelde 
reguleringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen [7 tot en met 
7 sexies] van Verordening (EU) nr. …/… 
[EAEM-verordening].
De EAEM legt uiterlijk op 
[31 december 2011] de ontwerpen van 
deze technische reguleringsnormen aan 
de Commissie voor.

4. Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van de 
leden 1 en 2, worden aan de Commissie 
bevoegdheden verleend om technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen ten 
einde te bepalen:

a) op welke datum en voor welke periode 
een berekening met betrekking tot het 
belangrijkste handelsplatform voor een 
aandeel wordt gemaakt;

b) op welke datum de relevante bevoegde 
autoriteit de EAEM uiterlijk in kennis 
stelt van aandelen waarvan het 
belangrijkste handelsplatform buiten de 
Unie gevestigd is; 

c) vanaf welke datum de lijst geldt na 
publicatie door de EAEM. 

De in het eerste punt bedoelde technische 
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel [7 sexies] van 
Verordening (EU) nr. …/… [EAEM-
verordening].
De EAEM legt uiterlijk op 
[31 december 2011] de ontwerpen van 
deze technische uitvoeringsnormen aan 
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de Commissie voor.

Or. de

Amendement 405
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 7, 12 en 13 zijn niet van 
toepassing op tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie toegelaten 
aandelen van een onderneming waarvan 
het belangrijkste handelsplatform in een 
land buiten de Unie gevestigd is.

Schrappen

Or. en

Amendement 406
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 7, 12 en 13 zijn niet van 
toepassing op tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie toegelaten
aandelen van een onderneming waarvan 
het belangrijkste handelsplatform in een 
land buiten de Unie gevestigd is.

1. De artikelen 5, 7 en 13 zijn niet van 
toepassing op aandelen van een 
onderneming in de Unie waarvan het 
belangrijkste handelsplatform in een land 
buiten de Unie gevestigd is.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat in de verordening ongedekte baisseposities in aandelen van 
bedrijven die in de EU worden verhandeld verboden worden, terwijl ze buiten de EU 
toegestaan blijven.
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Amendement 407
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante bevoegde autoriteit voor 
aandelen van een onderneming die 
verhandeld worden op een 
handelsplatform in de Unie en een 
handelsplatform dat buiten de Unie is 
gevestigd, bepaalt ten minste om de twee 
jaar of het belangrijkste handelsplatform 
voor deze aandelen buiten de Unie 
gevestigd is.

2. De relevante bevoegde autoriteit voor 
effecten van een onderneming die 
verhandeld worden in de Unie en een 
handelsplatform dat buiten de Unie is 
gevestigd, bepaalt ten minste om de twee 
jaar of het belangrijkste handelsplatform 
voor deze effecten buiten de Unie 
gevestigd is.

Or. en

Amendement 408
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De relevante bevoegde autoriteit stelt de 
EAEM in kennis van aandelen waarvan is 
vastgesteld dat hun belangrijkste 
handelsplatform buiten de Unie gevestigd 
is.

De relevante bevoegde autoriteit stelt de 
ETA (EAEM) in kennis van effecten
waarvan is vastgesteld dat hun 
belangrijkste handelsplatform buiten de 
Unie gevestigd is.

Or. en

Amendement 409
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de twee jaar publiceert de EAEM de 
lijst van aandelen waarvan het 

Om de twee jaar publiceert de ETA 
(EAEM) de lijst van aandelen waarvan het 
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belangrijkste handelsplatform buiten de 
Unie gevestigd is. De lijst is twee jaar 
geldig.

belangrijkste handelsplatform buiten de 
Unie gevestigd is. De lijst is twee jaar 
geldig.

Or. en

Amendement 410
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn tevens 
van toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

Or. de

Amendement 411
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 

1. De artikelen 5 t/m 12, alsook 
beperkingen of eisen die overeenkomstig 
de artikelen 16, 17, 18 of 24 worden 
opgelegd, zijn niet van toepassing op de 
activiteiten van een 
beleggingsonderneming, een entiteit van 
een derde land of een lokale onderneming 
die lid is van een handelsplatform of van 
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verklaard, wanneer deze als opdrachtgever
handelt in een financieel instrument, 
ongeacht of dit op of buiten een 
handelsplatform om wordt verhandeld, op 
een of beide van de volgende wijzen:

een markt in een derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze 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

Marktmakers moeten ook worden vrijgesteld van beperkingen of eisen die in uitzonderlijke 
omstandigheden worden opgelegd, omdat het in dergelijke gevallen even belangrijk is dat 
marktmakers de markt liquiditeit verschaffen. Het woord "opdrachtgever" is onnodig. De 
eisen uit de alinea's zijn voldoende. Duidelijker definities van de soorten activiteiten die 
vrijgesteld zijn, zouden de duidelijkheid en voorspelbaarheid vergroten.

Amendement 412
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5 t/m 8 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

Or. en
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Motivering

Aan marktmakers moet net zomin als aan de andere martkdeelnemers worden toegestaan 
ongedekte posities in te nemen.

Amendement 413
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5 t/m 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze op permanente 
basis beschikbaar en bereid is om als
opdrachtgever te handelen in een
financieel instrument, ongeacht of dit op of 
buiten een handelsplatform om wordt 
verhandeld, of als systemic internaliser 
(beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling), op 
een van de volgende wijzen:

Or. en

Amendement 414
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
beleggingsonderneming, een entiteit van 
een derde land of een lokale onderneming 

1. De artikelen 5 t/m 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
beleggingsonderneming, een entiteit van 
een derde land of een lokale onderneming 
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die lid is van een handelsplatform of van 
een markt in een derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

die lid is van een handelsplatform of van 
een markt in een derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze als opdrachtgever 
handelt in enig financieel instrument, met 
inbegrip van aandelen, opties, derivaten, 
overheidsobligaties en bedrijfsobligaties, 
ongeacht of dit op of buiten een 
handelsplatform om wordt verhandeld, of 
als systemic internaliser, op een of meer
van de volgende wijzen:

Or. en

Motivering

Het is van belang elke twijfel weg te nemen over de instrumenten die hier bedoeld zijn en ook 
over de behandeling van systemic internalisers. Verder is het van belang om alle 
handelsactiviteiten die als marktmaking kunnen worden beschouwd, worden opgenomen, bijv. 
wanneer er geen koersen openbaar worden gemaakt (b.v. RFQ-modellen in OTC-context), 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 415
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5 t/m 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze als opdrachtgever 
handelt in enig financieel instrument, met 
inbegrip van aandelen, opties, derivaten, 
overheidsobligaties en bedrijfsobligaties, 
ongeacht of dit op of buiten een 
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handelsplatform om wordt verhandeld, of 
als systemic internaliser, op een of beide 
van de volgende wijzen:

Or. en

Motivering

Het is van belang elke twijfel weg te nemen over de instrumenten die hier bedoeld zijn en ook 
over de behandeling van systemic internalisers. Verder is het van belang om 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 416
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5 t/m 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
beleggingsonderneming, of een entiteit van 
een derde land (marktmaker)die lid is van 
een relevant handelsplatform of van een 
relevante markt in een derde land, waarvan 
het wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze als opdrachtgever 
handelt in een relevant financieel 
instrument, ongeacht of dit op of buiten 
een handelsplatform om wordt verhandeld, 
op een of meer van de volgende wijzen en 
wanneer hij de uit deze transacties 
voortvloeiende posities afdekt:

Or. en

Motivering

Het amendement wil ervoor zorgen dat deze bepalingen (die niet voorzien in 
uitvoeringsnormen of gedelegeerde handelingen) duidelijk en proportioneel zijn, ten einde 
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een hiaat in het Commissievoorstel te vullen betreffende de regulering van en het toezicht op 
marktmakers in derde landen die van veel eisen in de voorgestelde verordening zullen worden 
vrijgesteld, en ten einde de praktische toepassing van de bepalingen te vergemakkelijken.

Amendement 417
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5 t/m 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op 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 derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig 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 of meer van de volgende wijzen:

Or. en

Motivering

Marktmaakactiviteiten en de liquiditeit die zij verschaffen zijn essentieel voor goed 
functionerende markten. De definitie die in de verordening wordt gegeven zou een aantal 
liquiditeit verschaffende bedrijven beletten deze essentiële dienst te verlenen, ten nadele van 
de markt als geheel en MKB's in het bijzonder.

Amendement 418
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 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;

Schrappen

Or. en

Amendement 419
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 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;

a) op een wijze die er gewoonlijk toe leidt 
dat de markt op regelmatige basis van 
liquiditeit wordt voorzien aan zowel de 
vraag als aanbodzijde van de markt, van 
vergelijkbare omvang;

Or. en

Motivering

Het is van belang elke twijfel weg te nemen over de instrumenten die hier bedoeld zijn en ook 
over de behandeling van systemic internalisers. Verder is het van belang om alle
handelsactiviteiten die als marktmaking kunnen worden beschouwd, worden opgenomen, bijv. 
wanneer er geen koersen openbaar worden gemaakt (b.v. RFQ-modellen in OTC-context), 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 420
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 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;

a) door 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, waarbij deze 
koersen vallen onder een openbaar 
bekendgemaakte contractuele verplichting 
die criteria als tijd van beschikbaarheid, 
hoeveelheid en spreiding voorschrijft;

Or. en

Amendement 421
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 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;

a) 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

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 422
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 1 – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) op een wijze die er gewoonlijk toe 
leidt dat de markt op regelmatige basis 
van liquiditeit wordt voorzien aan zowel 
de vraag- als aanbodzijde van de markt, 
van vergelijkbare omvang; 

Or. en

Motivering

Het is van belang elke twijfel weg te nemen over de instrumenten die hier bedoeld zijn en ook 
over de behandeling van systemic internalisers. Verder is het van belang om 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 423
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan en 
door uit deze transacties voortvloeiende 
posities af te dekken.

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten en andere marktmakers zijn 
geïnitieerd of die in antwoord dan wel 
vooruitlopend op een handelsverzoek van 
een klant zijn uitgevoerd en door uit deze 
transacties voortvloeiende posities af te 
dekken op gedeeltelijke dan wel macro-
basis.

Or. en

Motivering

Het is van belang elke twijfel weg te nemen over de instrumenten die hier bedoeld zijn en ook 
over de behandeling van systemic internalisers. Verder is het van belang om alle 
handelsactiviteiten die als marktmaking kunnen worden beschouwd, worden opgenomen, bijv. 
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wanneer er geen koersen openbaar worden gemaakt (b.v. RFQ-modellen in OTC-context), de 
wederzijdse handel tussen marktmakers wanneer de een de ander, die namens zijn klant moet 
optreden, tegemoet komt, of op basis van "give-up". or on a give-up basis.

Amendement 424
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan en 
door uit deze transacties voortvloeiende 
posities af te dekken.

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten en andere marktmakers zijn 
geïnitieerd of die in antwoord dan wel 
vooruitlopend op een handelsverzoek van 
een klant zijn uitgevoerd en door uit deze 
transacties voortvloeiende posities af te 
dekken op gedeeltelijke dan wel macro-
basis.

Or. en

Motivering

Het is van belang elke twijfel weg te nemen over de instrumenten die hier bedoeld zijn en ook 
over de behandeling van systemic internalisers. Verder is het van belang om 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 425
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
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door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan en 
door uit deze transacties voortvloeiende 
posities af te dekken.

door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan, 
waarbij de uitvoering van dergelijke 
orders wordt geregeld door een openbaar 
bekendgemaakt contract .

Or. en

Amendement 426
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan en 
door uit deze transacties voortvloeiende 
posities af te dekken.

b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan of
door uit deze transacties voortvloeiende 
posities af te dekken.

Or. en

Motivering

De uitzondering moet gelden voor transacties die op verzoek van de klant worden verricht. 
Het mag niet uitmaken of de positie wordt afgedekt of door een tweede transactie wordt 
afgesloten.

Amendement 427
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) door aan- en verkoop van financiële 
instrumenten voor eigen rekening met als 
zekerheid het eigen kapitaal tegen prijzen 
die zelf worden vastgesteld;
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Or. en

Amendement 428
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) op een wijze die er gewoonlijk toe 
leidt dat de markt op regelmatige basis 
van liquiditeit wordt voorzien aan zowel 
de vraag- als aanbodzijde van de markt, 
van vergelijkbare omvang; 

Or. en

Amendement 429
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde procedure 
besluiten nemen om te bepalen dat het 
wettelijke en toezichtskader van een derde 
land ervoor zorgt dat een markt waaraan in 
dat derde land een vergunning is verleend, 
voldoet aan de wettelijke bindende 
vereisten die voor de toepassing van de in 
lid 1 genoemde uitzondering, gelijkwaardig 
zijn aan de vereisten die voortvloeien uit
titel III van Richtlijn 2004/39/EG, uit
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 
2004/109/EG en die in dat derde land aan 
effectief toezicht en effectieve handhaving 
onderworpen zijn.

2. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde procedure 
besluiten nemen om te bepalen dat het 
wettelijke en toezichtskader van een derde 
land ervoor zorgt dat een marktmaker of 
een markt waaraan in dat derde land een 
vergunning is verleend, voldoet aan de 
wettelijke bindende vereisten die voor de 
toepassing van de in lid 1 genoemde 
uitzondering, gelijkwaardig zijn aan de
relevante vereisten die voortvloeien uit 
Richtlijn 2004/39/EG, Richtlijn 2003/6/EG 
en Richtlijn 2004/109/EG en die in dat 
derde land aan effectief toezicht en 
effectieve handhaving onderworpen zijn.

Or. en
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Motivering

Het amendement wil ervoor zorgen dat deze bepalingen (die niet voorzien in 
uitvoeringsnormen of gedelegeerde handelingen) duidelijk en proportioneel zijn, ten einde 
een hiaat in het Commissievoorstel te vullen betreffende de regulering van en het toezicht op 
marktmakers in derde landen die van veel eisen in de voorgestelde verordening zullen worden 
vrijgesteld, en ten einde de praktische toepassing van de bepalingen te vergemakkelijken.

Amendement 430
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de marktmakers zijn onderworpen 
aan degelijke regulering en effectief 
toezicht;

Or. en

Motivering

Het amendement wil ervoor zorgen dat deze bepalingen (die niet voorzien in 
uitvoeringsnormen of gedelegeerde handelingen) duidelijk en proportioneel zijn, ten einde 
een hiaat in het Commissievoorstel te vullen betreffende de regulering van en het toezicht op 
marktmakers in derde landen die van veel eisen in de voorgestelde verordening zullen worden 
vrijgesteld, en ten einde de praktische toepassing van de bepalingen te vergemakkelijken.

Amendement 431
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De artikelen 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
natuurlijke of rechtspersoon wanneer deze, 
optredend als vergunninghoudend primary 
dealer overeenkomstig een overeenkomst 

3. De artikelen 8 en 12 zijn tevens van 
toepassing op de activiteiten van een 
natuurlijke of rechtspersoon wanneer deze, 
optredend als vergunninghoudend primary 
dealer overeenkomstig een overeenkomst 
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met een emittent van overheidsschuld, 
handelt als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met de overheidsschuld.

met een emittent van overheidsschuld, 
handelt als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met de overheidsschuld.

Or. de

Amendement 432
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De artikelen 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
natuurlijke of rechtspersoon wanneer deze, 
optredend als vergunninghoudend primary 
dealer overeenkomstig een overeenkomst 
met een emittent van overheidsschuld,
handelt als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met de overheidsschuld.

3. De artikelen 8 en 12, alsook 
beperkingen of eisen met betrekking tot 
overheidsschuld die overeenkomstig de 
artikelen 16, 17, 18 of 24 worden 
opgelegd, zijn niet van toepassing op de 
activiteiten van een natuurlijke of 
rechtspersoon die vergunninghoudend 
primary dealer is overeenkomstig een 
overeenkomst met een emittent van 
overheidsschuld en handelt als 
opdrachtgever in een financieel instrument 
met betrekking tot transacties op de 
primaire of secundaire markt die verband 
houden met de overheidsschuld van een 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Marktmakers moeten ook worden vrijgesteld van beperkingen of eisen die in uitzonderlijke 
omstandigheden worden opgelegd, omdat het in dergelijke gevallen even belangrijk is dat 
marktmakers de markt liquiditeit verschaffen.
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Amendement 433
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De artikelen 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
natuurlijke of rechtspersoon wanneer deze, 
optredend als vergunninghoudend primary 
dealer overeenkomstig een overeenkomst 
met een emittent van overheidsschuld,
handelt als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met de overheidsschuld.

3. De artikelen 8 en 12, alsook 
beperkingen of eisen met betrekking tot 
overheidsschuld die overeenkomstig de 
artikelen 16, 17, 18 of 24 worden 
opgelegd, zijn niet van toepassing op de 
activiteiten van een natuurlijke of 
rechtspersoon die vergunninghoudend 
primary dealer is overeenkomstig een 
overeenkomst met een emittent van 
overheidsschuld en handelt als 
opdrachtgever in een financieel instrument 
met betrekking tot transacties op de 
primaire of secundaire markt die verband 
houden met de overheidsschuld van een 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Primary dealers zijn beter in staat overheidsschuld te kopen en de markt liquiditeit te 
verschaffen als zij kunnen hedgen met een grotere verscheidenheid aan 
overheidsschuldinstrumenten, en niet alleen met de overheidsschuldinstrumenten waarvoor zij 
primary dealer zijn.

Amendement 434
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De artikelen 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
natuurlijke of rechtspersoon wanneer deze, 
optredend als vergunninghoudend primary 
dealer overeenkomstig een overeenkomst 

3. Artikel 8 is niet van toepassing op de 
activiteiten van een natuurlijke of 
rechtspersoon wanneer deze, optredend als 
vergunninghoudend primary dealer 
overeenkomstig een overeenkomst met een 
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met een emittent van overheidsschuld, 
handelt als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met de overheidsschuld.

emittent van overheidsschuld, handelt als 
opdrachtgever in een financieel instrument 
met betrekking tot transacties op de 
primaire of secundaire markt die verband 
houden met de overheidsschuld.

Or. en

Amendement 435
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 6, 7 en 12 zijn niet van 
toepassing op een natuurlijke of 
rechtspersoon als deze een baissetransactie 
in een effect aangaat of een netto 
baissepositie heeft met betrekking tot het 
verrichten van een stabilisatie 
overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de 
Commissie.

4. De artikelen 6 en 7 zijn niet van 
toepassing op een natuurlijke of 
rechtspersoon als deze een baissetransactie 
in een effect aangaat of een netto 
baissepositie heeft met betrekking tot het 
verrichten van een stabilisatie 
overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de 
Commissie.

Or. de

Amendement 436
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 6, 7 en 12 zijn niet van 
toepassing op een natuurlijke of 
rechtspersoon als deze een baissetransactie 
in een effect aangaat of een netto 
baissepositie heeft met betrekking tot het 
verrichten van een stabilisatie 
overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de 
Commissie.

4. De artikelen 5, 6 en 7 zijn niet van 
toepassing op een natuurlijke of 
rechtspersoon als deze een baissetransactie 
in een effect aangaat of een netto 
baissepositie heeft met betrekking tot het 
verrichten van een stabilisatie 
overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de 
Commissie.
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Or. en

Amendement 437
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1 en 3 bedoelde 
vrijstellingen zijn uitsluitend van 
toepassing indien de betrokken natuurlijke 
of rechtspersoon de bevoegde autoriteit van 
zijn lidstaat van herkomst er eerst 
schriftelijk van in kennis heeft gesteld 
voornemens te zijn van de vrijstelling 
gebruik te maken. De kennisgeving 
geschiedt uiterlijk dertig kalenderdagen 
voordat de natuurlijke of rechtspersoon 
voornemens is van de vrijstelling gebruik 
te maken.

5. De in lid 3 bedoelde vrijstellingen zijn 
uitsluitend van toepassing indien de 
betrokken natuurlijke of rechtspersoon de 
bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van 
herkomst er eerst schriftelijk van in kennis 
heeft gesteld voornemens te zijn van de 
vrijstelling gebruik te maken. De 
kennisgeving geschiedt uiterlijk dertig 
kalenderdagen voordat de natuurlijke of 
rechtspersoon voornemens is van de 
vrijstelling gebruik te maken.

Or. de

Amendement 438
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1 en 3 bedoelde 
vrijstellingen zijn uitsluitend van 
toepassing indien de betrokken natuurlijke 
of rechtspersoon de bevoegde autoriteit van 
zijn lidstaat van herkomst er eerst 
schriftelijk van in kennis heeft gesteld 
voornemens te zijn van de vrijstelling 
gebruik te maken. De kennisgeving 
geschiedt uiterlijk dertig kalenderdagen 
voordat de natuurlijke of rechtspersoon 
voornemens is van de vrijstelling gebruik 
te maken.

5. De in de leden 1 en 3 bedoelde 
vrijstellingen zijn uitsluitend van 
toepassing indien de betrokken natuurlijke 
of rechtspersoon de bevoegde autoriteit van 
zijn lidstaat van herkomst er eerst 
schriftelijk van in kennis heeft gesteld 
voornemens te zijn van de vrijstelling 
gebruik te maken. De kennisgeving 
vermeldt het type financiële instrumenten 
waarin deze natuurlijke of rechtspersoon 
voornemens is een markt te maken, 
bijvoorbeeld aandelen, derivaten, 
bedrijfsobligaties, overheidsobligaties of 
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opties. De kennisgeving geschiedt uiterlijk 
dertig kalenderdagen voordat de 
natuurlijke of rechtspersoon voornemens is 
van de vrijstelling gebruik te maken om 
een welbepaald type financiële 
instrumenten te verhandelen, tenzij de 
bevoegde autoriteit instemt met een 
kortere kennisgevingstermijn.

Or. en

Motivering

Het proces om zijn voornemen te kennen te geven een marktmaker te zijn, moet duidelijk en 
doeltreffend zijn, en een bevoegde autoriteit moet de kennisgevingstermijn van 30 dagen om 
redelijke of praktische redenen kunnen wijzigen.

Amendement 439
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1 en 3 bedoelde 
vrijstellingen zijn uitsluitend van 
toepassing indien de betrokken natuurlijke 
of rechtspersoon de bevoegde autoriteit van 
zijn lidstaat van herkomst er eerst 
schriftelijk van in kennis heeft gesteld 
voornemens te zijn van de vrijstelling 
gebruik te maken. De kennisgeving 
geschiedt uiterlijk dertig kalenderdagen 
voordat de natuurlijke of rechtspersoon 
voornemens is van de vrijstelling gebruik 
te maken.

5. De in de leden 1 en 3 bedoelde 
vrijstellingen zijn uitsluitend van 
toepassing indien de betrokken natuurlijke 
of rechtspersoon de relevante bevoegde 
autoriteit van zijn lidstaat van herkomst er 
eerst schriftelijk van in kennis heeft gesteld 
voornemens te zijn van de vrijstelling 
gebruik te maken. De kennisgeving 
geschiedt uiterlijk dertig kalenderdagen 
voordat de natuurlijke of rechtspersoon 
voornemens is van de vrijstelling gebruik 
te maken.

Or. en

Motivering

Het amendement wil ervoor zorgen dat deze bepalingen (die niet voorzien in 
uitvoeringsnormen of gedelegeerde handelingen) duidelijk en proportioneel zijn, ten einde 
een hiaat in het Commissievoorstel te vullen betreffende de regulering van en het toezicht op 
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marktmakers in derde landen die van veel eisen in de voorgestelde verordening zullen worden 
vrijgesteld, en ten einde de praktische toepassing van de bepalingen te vergemakkelijken.

Amendement 440
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst kan een natuurlijke of 
rechtspersoon die in het kader van de in lid 
1, 3 of 4 genoemde vrijstellingen handelt, 
schriftelijk om informatie verzoeken met 
betrekking tot in het kader van de 
vrijstelling aangehouden baisseposities of 
uitgevoerde activiteiten. De natuurlijke of 
rechtspersoon verstrekt de informatie 
uiterlijk vier kalenderdagen nadat het 
verzoek is gedaan.

9. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst kan een natuurlijke of 
rechtspersoon die in het kader van de in lid 
4 genoemde vrijstellingen handelt, 
schriftelijk om informatie verzoeken met 
betrekking tot in het kader van de 
vrijstelling aangehouden baisseposities of 
uitgevoerde activiteiten. De natuurlijke of 
rechtspersoon verstrekt de informatie 
uiterlijk vier kalenderdagen nadat het 
verzoek is gedaan.

Or. de

Amendement 441
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, kennisgeving 
doen van deze positie of de informatie 
over de positie openbaar maken telkens 
wanneer de positie een door de bevoegde 
autoriteit vastgestelde 
kennisgevingsdrempel bereikt of 

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een tot de 
handel op een handelsplatform toegelaten 
aandeel, dit kenbaar maken telkens 
wanneer de positie een door de bevoegde 
autoriteit vastgestelde 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt, wanneer aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
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onderschrijdt, wanneer aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Openbaarmaking kan nooit een noodmaatregel zijn, dus moet niet worden voorzien in de 
mogelijkheid dit op te leggen. Dit zal de voorspelbaarheid voor marktdeelnemers vergroten. 
De bevoegdheid om openbaarmaking op te leggen, moet beperkt blijven tot aandelen. Het 
geeft geen pas om de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid te geven openbaarmaking op te 
leggen met betrekking tot niet nader genoemde financiële instrumenten als er geen bewijs is 
dat baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen.

Amendement 442
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, kennisgeving 
doen van deze positie of de informatie over 
de positie openbaar maken telkens wanneer 
de positie een door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde kennisgevingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt, wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een tot de 
handel op een handelsplatform toegelaten 
aandeel, de informatie over de positie 
openbaar maken telkens wanneer de positie 
een door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde kennisgevingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt, wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Het geeft geen pas om de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid te geven openbaarmaking op 
te leggen met betrekking tot niet nader genoemde financiële instrumenten als er geen bewijs is 
dat baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen. 
De bevoegdheid om openbaarmaking op te leggen, moet beperkt blijven tot aandelen.
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Amendement 443
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, kennisgeving doen 
van deze positie of de informatie over de 
positie openbaar maken telkens wanneer de 
positie een door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde kennisgevingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt, wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, kennisgeving doen 
van deze positie of de informatie over de 
positie openbaar maken telkens wanneer de 
positie een door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde kennisgevingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt, wanneer er zich 
ongunstige gebeurtenissen of 
ontwikkelingen voordoen die een ernstige 
bedreiging vormen voor de financiële 
stabiliteit of het marktvertrouwen in de 
lidstaat of in een of meer andere lidstaten.

Or. en

Amendement 444
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er is sprake van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 445
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de maatregel is nodig om de bedreiging 
het hoofd te bieden.

Schrappen

Or. en

Amendement 446
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de maatregel zal geen nadelig effect 
sorteren op de efficiëntie van de 
financiële markten, zoals het verminderen 
van de liquiditeit op deze markten of het 
teweegbrengen van onzekerheid voor 
marktdeelnemers, dat in een onevenredige 
verhouding staat tot de voordelen van 
deze maatregel.

Or. en

Motivering

Er moet een bepaling worden toegevoegd die uitdrukkelijk naar het evenredigheidsbeginsel 
verwijst.

Amendement 447
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
financiële instrumenten waarvoor de 
transparantieverplichting reeds geldt 
krachtens hoofdstuk II, de artikelen 5 tot 
en met 8.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het geeft geen pas om de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid te geven openbaarmaking op 
te leggen met betrekking tot niet nader genoemde financiële instrumenten als er geen bewijs is 
dat baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen. 
De bevoegdheid om openbaarmaking op te leggen, moet beperkt blijven tot aandelen.

Amendement 448
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op
financiële instrumenten waarvoor de 
transparantieverplichting reeds geldt 
krachtens hoofdstuk II, de artikelen 5 tot en 
met 8.

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag niet verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot financiële 
instrumenten waarvoor de 
transparantieverplichting reeds geldt 
krachtens hoofdstuk II, de artikelen 5 tot en 
met 8, haar bijkomende kennisgeving 
doen of het publiek nadere informatie 
verschaffen over dergelijke posities die 
verder gaat dan de eisen vastgelegd in 
hoofdstuk II, de artikelen 5 tot en met 8.

Or. en

Motivering

Zoals de taskforce van de Commissie in zijn document uiteenzet, is er geen bewijs dat 
baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen. 
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Bijgevolg is het niet gepast de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid te geven 
openbaarmaking op te leggen met betrekking tot niet nader genoemde financiële 
instrumenten. De bevoegdheid om openbaarmaking op te leggen, moet beperkt blijven tot 
aandelen.

Amendement 449
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag de in lid 2 of 3 bedoelde maatregel 
treffen indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag de in lid 2 of 3 bedoelde maatregel 
treffen indien er sprake is van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten.

Or. en

Amendement 450
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag de in lid 2 of 3 bedoelde maatregel 
treffen indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat
waar het belangrijkste handelsplatform 
van een financieel instrument zich 
bevindt, mag de in lid 2 of 3 bedoelde 
maatregel treffen indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het belangrijkste 
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handelsplatform van een financieel instrument zich bevindt, het uiteindelijke besluit neemt. 
Dit is absoluut noodzakelijk wanneer het om overheidsschuld gaat.

Amendement 451
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er is sprake van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 452
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de maatregel is nodig om de bedreiging 
het hoofd te bieden.

Schrappen

Or. en

Amendement 453
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag voorwaarden verbieden of vaststellen 
met betrekking tot natuurlijke of 

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag voorwaarden verbieden of vaststellen 
met betrekking tot natuurlijke of 
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rechtspersonen die: rechtspersonen die netto baisseposities 
innemen of opvoeren met betrekking tot 
aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de lidstaat toegelaten 
zijn.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om baissetransacties in uitzonderlijke gevallen te verbieden, moet worden 
beperkt tot een welomschreven reeks financiële instrumenten en tot bepaalde soorten 
transacties, zodat de marktdeelnemers de snelle uitvoering van noodmaatregelen naar 
behoren kunnen plannen.

Amendement 454
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag voorwaarden verbieden of vaststellen 
met betrekking tot natuurlijke of 
rechtspersonen die:

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag voorwaarden verbieden of vaststellen 
met betrekking tot natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
innemen of opvoeren met betrekking tot 
aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de lidstaat toegelaten 
zijn.

Or. en

Motivering

Het geeft geen pas om de bevoegde autoriteiten ruime bevoegdheden te geven om de handel in 
niet nader genoemde financiële instrumenten te beperken als er geen bewijs is dat 
baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen. De 
bevoegdheid om baissetransacties in uitzonderlijke gevallen te verbieden, moet worden 
beperkt tot een welomschreven reeks financiële instrumenten en tot bepaalde soorten 
transacties, zodat de marktdeelnemers de snelle uitvoering van noodmaatregelen naar 
behoren kunnen plannen.
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Amendement 455
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een baissetransactie aangaan; Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om baissetransacties in uitzonderlijke gevallen te verbieden, moet worden 
beperkt tot een welomschreven reeks financiële instrumenten en tot bepaalde soorten 
transacties, zodat de marktdeelnemers de snelle uitvoering van noodmaatregelen naar 
behoren kunnen plannen.

Amendement 456
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een baissetransactie aangaan; Schrappen

Or. en

Motivering

Het geeft geen pas om de bevoegde autoriteiten ruime bevoegdheden te geven om de handel in 
niet nader genoemde financiële instrumenten te beperken als er geen bewijs is dat 
baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen. De 
bevoegdheid om baissetransacties in uitzonderlijke gevallen te verbieden, moet worden 
beperkt tot een welomschreven reeks financiële instrumenten en tot bepaalde soorten 
transacties, zodat de marktdeelnemers de snelle uitvoering van noodmaatregelen naar 
behoren kunnen plannen.



AM\854948NL.doc 73/112 PE456.805v02-00

NL

Amendement 457
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een andere transactie dan een 
baissetransactie aangaan die een 
financieel instrument 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 een ander 
financieel instrument daalt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om baissetransacties in uitzonderlijke gevallen te verbieden, moet worden 
beperkt tot een welomschreven reeks financiële instrumenten en tot bepaalde soorten 
transacties, zodat de marktdeelnemers de snelle uitvoering van noodmaatregelen naar 
behoren kunnen plannen.

Amendement 458
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een andere transactie dan een 
baissetransactie aangaan die een 
financieel instrument 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 een ander 
financieel instrument daalt.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het geeft geen pas om de bevoegde autoriteiten ruime bevoegdheden te geven om de handel in 
niet nader genoemde financiële instrumenten te beperken als er geen bewijs is dat 
baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben bijgedragen. De 
bevoegdheid om baissetransacties in uitzonderlijke gevallen te verbieden, moet worden 
beperkt tot een welomschreven reeks financiële instrumenten en tot bepaalde soorten 
transacties, zodat de marktdeelnemers de snelle uitvoering van noodmaatregelen naar 
behoren kunnen plannen.

Amendement 459
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregel mag geen nadelig effect 
sorteren op de efficiëntie van de 
financiële markten, zoals het verminderen 
van de liquiditeit op deze markten of het 
teweegbrengen van onzekerheid voor 
marktdeelnemers, dat in een onevenredige 
verhouding staat tot de voordelen van 
deze maatregel.

Or. en

Motivering

Er moet een bepaling worden toegevoegd die uitdrukkelijk naar het evenredigheidsbeginsel 
verwijst.

Amendement 460
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag verhinderen dat natuurlijke of 
rechtspersonen transacties aangaan die 
met financiële instrumenten verband 
houden of de waarde beperken van de 
transacties in het financiële instrument 
die mogen worden aangegaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegdheid die in lid 3 aan de autoriteiten wordt verleend is te ruim. In een verordening 
betreffende baissetransacties moeten de bevoegde autoriteiten geen bevoegdheden krijgen om 
andere financiële activiteiten te beperken dan die welke verband houden met 
baissetransacties of die een gelijkaardige impact hebben. De in lid 2 verleende bevoegdheid 
volstaat.

Amendement 461
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Beperkingen op kredietverzuimswaps in 

uitzonderlijke situaties
1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag een beperking instellen op de 
toegang van natuurlijke of 
rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die 
verband houden met een verplichting van 
een lidstaat of van de Unie of op de 
waarde van ongedekte, met een 
verplichting van een lidstaat of de Unie 
verband houdende kredietverzuimposities 
die natuurlijke of rechtspersonen mogen 
aangaan, indien aan de beide volgende 
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voorwaarden is voldaan:
a) er is sprake van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten;
b) de maatregel is nodig om de bedreiging 
het hoofd te bieden.
2. Een maatregel overeenkomstig lid 1 
mag van toepassing zijn op 
kredietverzuimswaptransacties van een 
specifieke categorie of op specifieke 
kredietverzuimswaptransacties. De 
maatregel mag van toepassing zijn in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de bevoegde 
autoriteit zijn gespecificeerd. In het 
bijzonder mogen voor 
marktmakingactiviteiten en activiteiten op 
de primaire markt uitzonderingen worden 
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Er zijn geen bewijzen dat kredietverzuimswaptransacties hebben bijgedragen aan ongunstige 
ontwikkelingen met betrekking tot de financiële stabiliteit of het marktvertrouwen.

Amendement 462
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag een beperking instellen op de 
toegang van natuurlijke of 
rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die 
verband houden met een verplichting van 

Schrappen
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een lidstaat of van de Unie of op de 
waarde van ongedekte, met een 
verplichting van een lidstaat of de Unie 
verband houdende kredietverzuimposities 
die natuurlijke of rechtspersonen mogen 
aangaan, indien aan de beide volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) er is sprake van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten;
b) de maatregel is nodig om de bedreiging 
het hoofd te bieden.

Or. de

Amendement 463
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag een beperking instellen op de toegang 
van natuurlijke of rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die verband 
houden met een verplichting van een 
lidstaat of van de Unie of op de waarde van 
ongedekte, met een verplichting van een 
lidstaat of de Unie verband houdende 
kredietverzuimposities die natuurlijke of 
rechtspersonen mogen aangaan, indien aan 
de beide volgende voorwaarden is 
voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag een beperking instellen op de toegang 
van natuurlijke of rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die verband 
houden met een verplichting van een 
lidstaat of van de Unie of op de waarde van 
ongedekte, met een verplichting van een 
lidstaat of de Unie verband houdende 
kredietverzuimposities die natuurlijke of 
rechtspersonen mogen aangaan, indien er 
sprake is van ongunstige gebeurtenissen 
of ontwikkelingen die een ernstige 
bedreiging vormen voor de financiële 
stabiliteit of het marktvertrouwen in de 
lidstaat of in een of meer andere lidstaten.

a) er is sprake van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
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of meer andere lidstaten;
b) de maatregel is nodig om de bedreiging 
het hoofd te bieden.

Or. en

Amendement 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de maatregel zal geen nadelig effect 
sorteren op de efficiëntie van de 
financiële markten, zoals het verminderen 
van de liquiditeit op deze markten of het 
teweegbrengen van onzekerheid voor 
marktdeelnemers, dat in een onevenredige 
verhouding staat tot de voordelen van 
deze maatregel.

Or. en

Motivering

Er moet een bepaling worden toegevoegd die uitdrukkelijk naar het evenredigheidsbeginsel 
verwijst.

Amendement 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een maatregel overeenkomstig lid 1 
mag van toepassing zijn op 
kredietverzuimswaptransacties van een 
specifieke categorie of op specifieke 
kredietverzuimswaptransacties. De 
maatregel mag van toepassing zijn in 

2. Lid 1 is niet van toepassing, tenzij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat die de 
betrokken overheidsschuld heeft 
uitgegeven, een gelijkaardige maatregel 
heeft getroffen.
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omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de bevoegde 
autoriteit zijn gespecificeerd. In het 
bijzonder mogen voor 
marktmakingactiviteiten en activiteiten op 
de primaire markt uitzonderingen worden 
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Bij maatregelen betreffende kredietverzuimswaps is het absoluut noodzakelijk dat het 
initiatief bij de betrokken lidstaat ligt.

Amendement 466
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een bevoegde autoriteit die 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
getroffen, kan de ETA (EAEM) verzoeken 
te overwegen haar bevoegdheden 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, sub c) uit 
te oefenen als de betrokken ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen vereisen 
dat de maatregel op het niveau van de 
Unie wordt ingevoerd.

Or. en

Amendement 467
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer op een handelsplatform de prijs 1. Wanneer op een handelsplatform de prijs 
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van een financieel instrument tijdens één 
enkele handelsdag gedaald is met de in lid 
4 bedoelde waarde vergeleken met de 
slotprijs van de vorige handelsdag op dat 
handelsplatform, overweegt de voor dat 
handelsplatform bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst of het passend is 
natuurlijke of rechtspersonen een verbod of 
een beperking op te leggen op het 
uitvoeren van baissetransacties in het 
financieel instrument op het 
handelsplatform of anderszins transacties 
in dat financieel instrument op dat 
handelsplatform te beperken om te 
voorkomen dat de prijs van het financieel 
instrument op wanordelijke wijze daalt.

van een financieel instrument tijdens één 
enkele handelsdag gedaald is met de in lid 
4 bedoelde waarde vergeleken met de 
slotprijs van de vorige handelsdag op dat 
handelsplatform, kan de voor dat 
handelsplatform bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst overwegen of het 
passend is natuurlijke of rechtspersonen 
een verbod of een beperking op te leggen 
op het uitvoeren van baissetransacties in 
het financieel instrument op het 
handelsplatform of anderszins transacties 
in dat financieel instrument op dat 
handelsplatform te beperken om te 
voorkomen dat de prijs van het financieel 
instrument op wanordelijke wijze daalt.

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.

Amendement 468
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer op een handelsplatform de prijs 
van een financieel instrument tijdens één 
enkele handelsdag gedaald is met de in lid 
4 bedoelde waarde vergeleken met de 
slotprijs van de vorige handelsdag op dat 
handelsplatform, overweegt de voor dat 
handelsplatform bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst of het passend is 
natuurlijke of rechtspersonen een verbod of 

1. Wanneer op een handelsplatform de prijs 
van een financieel instrument tijdens één 
enkele handelsdag gedaald is met de in lid 
4 bedoelde waarde vergeleken met de 
slotprijs van de vorige handelsdag op dat 
handelsplatform, kan de voor dat 
handelsplatform bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst overwegen of het 
passend is natuurlijke of rechtspersonen 
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een beperking op te leggen op het 
uitvoeren van baissetransacties in het 
financieel instrument op het 
handelsplatform of anderszins transacties 
in dat financieel instrument op dat 
handelsplatform te beperken om te 
voorkomen dat de prijs van het financieel 
instrument op wanordelijke wijze daalt.

een verbod of een beperking op te leggen 
op het uitvoeren van baissetransacties in 
het financieel instrument op het 
handelsplatform of anderszins transacties 
in dat financieel instrument op dat 
handelsplatform te beperken om te 
voorkomen dat de prijs van het financieel 
instrument op wanordelijke wijze daalt.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen beslissen in welke omstandigheden, op 
voorwaarde dat de prijsdaling minstens 10% bedraagt, zij een handelsremmer willen 
overwegen.

Amendement 469
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit er 
overeenkomstig het eerste punt van 
overtuigd is dat het passend is om dit te 
doen, verbiedt of beperkt zij het aangaan 
van baissetransacties op het 
handelsplatform door personen wat 
aandelen of schulden betreft, of beperkt zij 
transacties in dat financieel instrument op 
dat handelsplatform wat andere soorten 
financiële instrumenten betreft.

Indien de bevoegde autoriteit er 
overeenkomstig het eerste punt van 
overtuigd is dat het passend is om dit te 
doen, kan zij het aangaan van 
baissetransacties op het handelsplatform 
door personen wat aandelen of schulden 
betreft verbieden of beperken, of kan zij 
transacties in dat financieel instrument op 
dat handelsplatform wat andere soorten 
financiële instrumenten betreft beperken, 
en haar redenen hiertoe openbaar maken.

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
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welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.

Amendement 470
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit er 
overeenkomstig het eerste punt van 
overtuigd is dat het passend is om dit te 
doen, verbiedt of beperkt zij het aangaan 
van baissetransacties op het 
handelsplatform door personen wat 
aandelen of schulden betreft, of beperkt zij 
transacties in dat financieel instrument op 
dat handelsplatform wat andere soorten 
financiële instrumenten betreft.

Indien de bevoegde autoriteit er 
overeenkomstig het eerste punt van 
overtuigd is dat het passend is om dit te 
doen, kan zij het aangaan van 
baissetransacties op het handelsplatform 
door personen wat aandelen of schulden 
betreft verbieden of beperken, of kan zij 
transacties in dat financieel instrument op 
dat handelsplatform wat andere soorten 
financiële instrumenten betreft beperken.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen beslissen in welke omstandigheden, op 
voorwaarde dat de prijsdaling minstens 10% bedraagt, zij een handelsremmer willen 
overwegen.

Amendement 471
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregel geldt uiterlijk tot het 
einde van de handelsdag volgend op de 
handelsdag waarop de prijsdaling zich 
voordoet.

Schrappen
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Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen beslissen in welke omstandigheden, op 
voorwaarde dat de prijsdaling minstens 10% bedraagt, zij een handelsremmer willen 
overwegen.

Amendement 472
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregel geldt uiterlijk tot het 
einde van de handelsdag volgend op de 
handelsdag waarop de prijsdaling zich 
voordoet.

Schrappen

Or. en

Amendement 473
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregel geldt uiterlijk tot het einde 
van de handelsdag volgend op de
handelsdag waarop de prijsdaling zich 
voordoet.

2. De maatregel wordt beperkt tot een 
periode die is afgestemd op de omvang 
van de prijsdaling.

Or. en

Amendement 474
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregel geldt uiterlijk tot het einde
van de handelsdag volgend op de 
handelsdag waarop de prijsdaling zich 
voordoet.

2. De maatregel moet worden beperkt tot 
een periode die is afgestemd op de 
omvang van de prijsdaling.

Or. de

Amendement 475
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De maatregel geldt in omstandigheden 
of is onderworpen aan uitzonderingen die 
door de bevoegde autoriteit zijn 
gespecificeerd. In het bijzonder mogen 
voor marktmakingactiviteiten en 
activiteiten op de primaire markt 
uitzonderingen worden gespecificeerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen beslissen in welke omstandigheden, op 
voorwaarde dat de prijsdaling minstens 10% bedraagt, zij een handelsremmer willen 
overwegen.

Amendement 476
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor aandelen is de waardedaling 10 % 
of meer en voor andere categorieën 
financiële instrumenten wordt deze door 

Schrappen
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de Commissie gespecificeerd.
De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38, de waardedaling voor 
andere financiële instrumenten dan 
aandelen, rekening houdende met de 
specifieke kenmerken van elke categorie 
financiële instrumenten.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen beslissen in welke omstandigheden, op 
voorwaarde dat de prijsdaling minstens 10% bedraagt, zij een handelsremmer willen 
overwegen.

Amendement 477
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor aandelen is de waardedaling 10 % 
of meer en voor andere categorieën 
financiële instrumenten wordt deze door 
de Commissie gespecificeerd.

4. De waardedaling wordt vastgesteld door 
de ETA (EAEM), waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit dat er aanzienlijke 
volatiliteitsverschillen kunnen zijn.

Or. en

Amendement 478
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor aandelen is de waardedaling 10 % 
of meer en voor andere categorieën 

4. De waardedaling wordt vastgesteld door 
de ETA (EAEM), waarbij rekening wordt 
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financiële instrumenten wordt deze door 
de Commissie gespecificeerd.

gehouden met het feit dat er aanzienlijke 
volatiliteitsverschillen kunnen zijn.

Or. en

Amendement 479
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor aandelen is de waardedaling 10 % 
of meer en voor andere categorieën 
financiële instrumenten wordt deze door 
de Commissie gespecificeerd.

4. De waardedaling is een bedrag dat door 
de bevoegde autoriteit per geval wordt
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.

Amendement 480
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38, de waardedaling voor 
andere financiële instrumenten dan 
aandelen, rekening houdende met de 

Schrappen
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specifieke kenmerken van elke categorie 
financiële instrumenten.

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.

Amendement 481
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke methode wordt 
gehanteerd voor het berekenen van de 
daling met 10 % wat aandelen betreft en 
van door de Commissie gespecificeerde 
waardedaling als bedoeld in lid 4.

Schrappen

De in het eerste punt bedoelde 
reguleringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen [7 tot en met 
7 sexies] van Verordening (EU) nr. …/… 
[EAEM-verordening].
De EAEM legt uiterlijk op 
[31 december 2011] de ontwerpen van 
deze technische reguleringsnormen aan 
de Commissie voor.

Or. en
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Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten vrij kunnen beslissen in welke omstandigheden, op 
voorwaarde dat de prijsdaling minstens 10% bedraagt, zij een handelsremmer willen 
overwegen.

Amendement 482
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke methode wordt 
gehanteerd voor het berekenen van de 
daling met 10 % wat aandelen betreft en 
van door de Commissie gespecificeerde 
waardedaling als bedoeld in lid 4.

Schrappen

De in het eerste punt bedoelde 
reguleringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen [7 tot en met 
7 sexies] van Verordening (EU) nr. …/… 
[EAEM-verordening].
De EAEM legt uiterlijk op 
[31 december 2011] de ontwerpen van 
deze technische reguleringsnormen aan 
de Commissie voor.

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.
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Amendement 483
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke methode wordt 
gehanteerd voor het berekenen van de 
daling met 10 % wat aandelen betreft en 
van door de Commissie gespecificeerde 
waardedaling als bedoeld in lid 4.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.

Amendement 484
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAEM legt uiterlijk op 
[31 december 2011] de ontwerpen van
deze technische reguleringsnormen aan 
de Commissie voor.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit van een lidstaat het gepast acht, moet ze worden aangemoedigd 
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haar eigen volatiliteitscontroles te verrichten, met de bedoeling een aandeel te schorsen 
wanneer het dramatisch evolueert. Er moet evenwel worden opgemerkt dat baissetransacties 
niet zomaar mogen worden verboden wanneer de prijs van een aandeel met meer dan een 
welbepaald percentage is gezakt, omdat bepaalde aandelen veel volatieler zijn dan andere en 
een sterke daling het gevolg kan zijn van een aantal legitieme oorzaken.

Amendement 485
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen die overeenkomstig de 
artikelen 16, 17 en 18 worden getroffen, 
gelden voor een eerste periode van niet 
meer dan drie maanden vanaf de datum 
waarop de in artikel 21 bedoelde 
mededeling is gepubliceerd.

Een maatregel kan voor verdere periodes
van niet meer dan drie maanden worden 
verlengd als de redenen waarvoor de 
maatregel werd getroffen nog steeds van 
toepassing zijn. Indien de maatregel na 
die periode van drie maanden niet wordt 
verlengd, komt hij automatisch te 
vervallen.

Or. en

Motivering

Artikel 20 moet verduidelijken dat een maatregel vervalt tenzij hij overeenkomstig deze 
bepaling wordt verlengd, en dat hij enkel kan worden verlengd als er nog steeds redenen zijn 
om deze maatregel te treffen.

Amendement 486
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen mogen verder 
worden verlengd voor telkens een periode 
van ten hoogste drie maanden.

Dergelijke maatregelen mogen verder 
worden verlengd voor telkens een periode 
van ten hoogste drie maanden als de 
redenen waarvoor de maatregel werd 
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getroffen nog steeds van toepassing zijn. 
Indien de maatregel na die periode van 
drie maanden niet wordt verlengd, komt 
hij automatisch te vervallen.

Or. en

Motivering

Artikel 20 moet verduidelijken dat een maatregel vervalt tenzij hij overeenkomstig deze 
bepaling wordt verlengd, en dat hij enkel kan worden verlengd als er nog steeds redenen zijn 
om deze maatregel overeenkomstig deze regelgeving te treffen.

Amendement 487
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen mogen verder 
worden verlengd voor telkens een periode 
van ten hoogste drie maanden.

Dergelijke maatregelen mogen verder 
worden verlengd voor een periode die is 
afgestemd op de ernst van de 
marktverstoring.

Or. de

Amendement 488
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke maatregelen mogen verder 
worden verlengd voor telkens een periode
van ten hoogste drie maanden.

Dergelijke maatregelen mogen verder 
worden verlengd voor een periode die is 
afgestemd op de ernst van de 
marktverstoring.

Or. en
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Amendement 489
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na ontvangst van een kennisgeving door 
een bevoegde autoriteit om 
overeenkomstig artikel 19 natuurlijke of 
rechtspersonen een verbod of een 
beperking op te leggen op het uitvoeren 
van baissetransacties in het financieel 
instrument op het handelsplatform of 
anderszins transacties in dat financieel 
instrument op dat handelsplatform te 
beperken om te voorkomen dat de prijs 
van het financieel instrument op 
wanordelijke wijze daalt, kan de ETA 
(EAEM) de nodige maatregelen treffen 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is noodzakelijk om de EAEM een coördinerende rol te verlenen wanneer het 
betrokken financieel instrument op meerdere handelsplatformen in Europa wordt verhandeld, 
die elk door hun eigen bevoegde toezichthoudende autoriteit worden gecontroleerd.

Amendement 490
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een bevoegde autoriteit, tegen 
een advies van de EAEM overeenkomstig 
lid 2 in, maatregelen overweegt of treft, 
dan wel, tegen een advies van de EAEM 
overeenkomstig dat lid in, weigert 
maatregelen te treffen, publiceert zij

3. Indien de ETA (EAEM) van mening is 
dat er op het niveau van de Unie een 
maatregel moet worden ingesteld, is haar
besluit bindend voor de bevoegde 
autoriteiten.
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onmiddellijk een mededeling op haar
website waarin zij de redenen hiervoor 
volledig toelicht.

Or. en

Motivering

De EAEM moet maatregelen kunnen instellen op het niveau van de Unie.

Amendement 491
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen
Interventiebevoegdheden van de EAEM

1. Overeenkomstig artikel [6 bis, lid 5] van 
Verordening (EU) nr. …/… [EAEM-
verordening] neemt de EAEM een of 
meer van de volgende maatregelen indien 
aan alle voorwaarden van lid 2 is 
voldaan:
a) verlangen van natuurlijke of 
rechtspersonen met netto baisseposities 
die verband houden met een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, dat zij de 
informatie over deze positie ter kennis van 
een bevoegde autoriteit brengen of 
openbaar maken;
b) voorwaarden verbieden of opleggen 
met betrekking tot het aangaan door 
natuurlijke of rechtspersonen van een 
baissetransactie die een financieel 
instrument 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 
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een ander financieel instrument daalt;
c) de toegang beperken van natuurlijke of 
rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die met 
een verplichting van een lidstaat of van de 
Unie verband houden of de waarde 
beperken van ongedekte, met een 
verplichting van een lidstaat of de Unie 
verband houdende kredietverzuimposities 
die een natuurlijke of rechtspersoon mag 
aangaan;
d) verhinderen dat natuurlijke of 
rechtspersonen transacties aangaan die 
verband houden met financiële 
instrumenten of de waarde beperken van 
transacties in het financiële instrument 
die mogen worden aangegaan.
Een maatregel mag van toepassing zijn in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de bevoegde 
autoriteit zijn gespecificeerd. In het 
bijzonder mogen voor 
marktmakingactiviteiten en activiteiten op 
de primaire markt uitzonderingen worden 
gespecificeerd.
2. De EAEM neemt slechts een beslissing 
overeenkomstig lid 1 indien aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de in de punten a) tot en met d) van lid 
1 genoemde maatregelen bieden het hoofd 
aan een bedreiging voor de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of voor de stabiliteit van het 
gehele financiële stelsel van de Unie of 
een deel ervan en er zijn 
grensoverschrijdende gevolgen;
b) een bevoegde autoriteit of bevoegde 
autoriteiten heeft/hebben geen 
maatregelen getroffen om de bedreiging 
het hoofd te bieden of de getroffen 
maatregelen bieden de bedreiging 
onvoldoende het hoofd.
3. Bij het treffen van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen houdt de EAEM rekening 
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met de mate waarin de maatregel:
a) op aanzienlijke wijze het hoofd zal 
bieden aan de bedreiging voor de 
ordelijke werking en integriteit van de 
financiële markten of voor de stabiliteit 
van het gehele financiële stelsel van de 
Unie of een deel ervan, dan wel het 
vermogen van de bevoegde autoriteiten 
om de bedreiging te bewaken aanzienlijk 
zal verbeteren;
b) geen risico op toezichts- en 
regelgevingsarbitrage zal veroorzaken;
c) geen nadelig effect zal sorteren op de 
efficiëntie van de financiële markten, 
zoals het verminderen van de liquiditeit op 
deze markten of het teweegbrengen van 
onzekerheid voor marktdeelnemers, dat in 
een onevenredige verhouding staat tot de 
voordelen van de maatregel.
Wanneer een bevoegde autoriteit of 
bevoegde autoriteiten een maatregel 
overeenkomstig de artikelen 16, 17, of 18 
heeft/hebben genomen, mag de EAEM 
elke in lid 1 bedoelde maatregel treffen 
zonder het in artikel 23 genoemde advies 
uit te brengen.
4. Alvorens te besluiten een in lid 1 
bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen, pleegt de EAEM, indien 
passend, overleg met het Europees Comité 
voor systeemrisico's en andere relevante 
autoriteiten.
5. Alvorens te besluiten een in lid 1 
bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen, stelt de EAEM de bevoegde 
autoriteiten in kennis van de maatregel 
die zij overweegt. De kennisgeving omvat 
informatie over de overwogen 
maatregelen, de categorie financiële 
instrumenten en de transacties waarop zij 
van toepassing zullen zijn, de informatie 
waarop de redenen voor de maatregelen 
zijn gebaseerd en de geplande datum voor 
de inwerkingtreding van de maatregelen.
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6. De kennisgeving geschiedt uiterlijk 24 
uur vóór de geplande datum voor de 
inwerkingtreding of de verlenging van de 
maatregel. In uitzonderlijke 
omstandigheden mag de EAEM de 
kennisgeving later dan 24 uur vóór de 
geplande datum voor de inwerkingtreding 
van de maatregel doen, wanneer het niet 
mogelijk is de kennisgeving 24 uur vooraf 
te doen.
7. De EAEM publiceert op haar website 
een mededeling over elke beslissing om 
elke in lid 1 bedoelde maatregel te treffen 
of te verlengen. De mededeling omvat ten 
minste de volgende specifieke informatie:
a) de getroffen maatregelen, met inbegrip 
van de instrumenten en de categorie 
transacties waarop zij van toepassing zijn 
en de geldigheidsduur van de 
maatregelen;
b) de redenen waarom de EAEM het 
nodig acht de maatregelen te treffen, met 
inbegrip van de informatie waarop de 
redenen zijn gebaseerd.
8. Een maatregel treedt in werking 
wanneer de mededeling wordt 
gepubliceerd of op een in de mededeling 
gespecificeerd tijdstip na de publicatie en 
geldt uitsluitend met betrekking tot een 
transactie die is aangegaan nadat de 
maatregel in werking is getreden.
9. De EAEM evalueert haar in lid 1 
bedoelde maatregelen met passende 
tussenpozen en ten minste om de drie 
maanden. Indien een maatregel na die 
periode van drie maanden niet wordt 
verlengd, komt deze automatisch te 
vervallen. De leden 2 tot en met 8 gelden 
voor een verlenging van de maatregelen.
10. Een maatregel die door de EAEM 
overeenkomstig dit artikel is getroffen, 
heeft voorrang op een eerdere, door een 
bevoegde autoriteit overeenkomstig 
afdeling 1 getroffen maatregel.
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Or. en

Motivering

Dit overstijgt de bevoegdheden die in COM(2009) 503 voor de EAEM zijn vastgesteld. De rol 
van de EAEM moet beperkt blijven tot coördinatie overeenkomstig artikel 23. Het is niet 
aangewezen dat de EAEM rechtstreeks tussenbeide kan komen om verplichtingen op te leggen 
aan natuurlijke of rechtspersonen. Dit zou de EAEM een aanzienlijke discretionaire 
bevoegdheid van algemene strekking op een zeer gevoelig beleidsgebied verlenen, wat niet 
door het Verdrag is toegestaan.

Amendement 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verlangen van natuurlijke of 
rechtspersonen met netto baisseposities die 
verband houden met een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, dat zij de 
informatie over deze positie ter kennis van 
een bevoegde autoriteit brengen of 
openbaar maken;

a) verlangen van natuurlijke of 
rechtspersonen met netto baisseposities die 
verband houden met een aandeel dat mag 
worden verhandeld op een 
handelsplatform, dat zij de informatie over 
deze positie boven de in artikel 7, lid 2, 
genoemde drempel ter kennis van een 
bevoegde autoriteit brengen of openbaar 
maken;

Or. en

Motivering

Het is niet aangewezen de EAEM ruime bevoegdheden te verlenen om openbaarmaking te 
eisen of om de handel in niet nader genoemde financiële instrumenten te beperken als er geen 
bewijs is dat baissetransacties met deze producten tot de financiële instabiliteit hebben 
bijgedragen. Het eisen van openbaarmaking achteraf, d.w.z. bij lagere drempels waar dit niet 
verwacht werd op het ogenblik dat de transactie werd aangegaan, creëert onzekerheid en 
heeft ook negatieve gevolgen voor de openbaarmaking, met name "short squeezes", enz.
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Amendement 493
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de toegang beperken van natuurlijke of 
rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die met 
een verplichting van een lidstaat of van de 
Unie verband houden of de waarde 
beperken van ongedekte, met een 
verplichting van een lidstaat of de Unie 
verband houdende kredietverzuimposities 
die een natuurlijke of rechtspersoon mag 
aangaan;

Schrappen

Or. en

Amendement 494
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de toegang beperken van natuurlijke of 
rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die met een 
verplichting van een lidstaat of van de 
Unie verband houden of de waarde 
beperken van ongedekte, met een 
verplichting van een lidstaat of de Unie 
verband houdende kredietverzuimposities 
die een natuurlijke of rechtspersoon mag 
aangaan;

c) de toegang beperken van natuurlijke of 
rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die met een 
verplichting van een lidstaat, de Unie of 
een systeemrelevante instelling met 
hoofdzetel of vestiging in de Unie een
verband houden, of de waarde beperken 
van ongedekte, met een verplichting van 
een lidstaat, de Unie of een 
systeemrelevante instelling met hoofdzetel 
of vestiging in de Unie verband houdende 
kredietverzuimposities die een natuurlijke 
of rechtspersoon mag aangaan;

Or. de
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Amendement 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verhinderen dat natuurlijke of 
rechtspersonen transacties aangaan die 
verband houden met financiële 
instrumenten of de waarde beperken van 
transacties in het financiële instrument 
die mogen worden aangegaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Lid 1, letter d) lijkt bedoeld om ook op kredietverzuimswaps van toepassing te zijn, maar de 
wijze waarop het is geformuleerd is onaanvaardbaar.

Amendement 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een maatregel mag van toepassing zijn in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de bevoegde
autoriteit zijn gespecificeerd. In het 
bijzonder mogen voor 
marktmakingactiviteiten en activiteiten op 
de primaire markt uitzonderingen worden 
gespecificeerd.

Een maatregel mag van toepassing zijn in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door de bevoegde
autoriteiten zijn gespecificeerd. In het 
bijzonder mogen voor 
marktmakingactiviteiten en activiteiten op 
de primaire markt uitzonderingen worden 
gespecificeerd.

Or. en

Motivering

Houdt rekening met het feit dat er vrijstellingen moeten gelden voor marktmakers en primary 
dealers. De tekstwijziging zorgt ervoor dat het de bevoegde autoriteiten in de lidstaten zijn die 
zullen bepalen wie in hun land als marktmaker geldt.
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Amendement 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alvorens te besluiten een in lid 1 
bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen, pleegt de EAEM, indien 
passend, overleg met het Europees Comité 
voor systeemrisico's en andere relevante 
autoriteiten.

4. Alvorens te besluiten een in lid 1 
bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen, pleegt de ETA (EAEM) overleg 
met het Europees Comité voor 
systeemrisico's en, indien passend, met
andere relevante autoriteiten.

Or. en

Motivering

Aangezien een besluit van de EAEM tot instelling van een maatregel tegen baissetransacties 
gevolgen heeft voor de financiële stabiliteit, lijkt het aangewezen altijd een advies van het 
Europees Comité voor systeemrisico's te eisen.

Amendement 498
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Nadere specificatie van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen

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 de criteria en factoren te 
specificeren waarmee de bevoegde 
autoriteiten en de EAEM rekening 
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moeten houden om uit te maken wanneer 
er sprake is van de in de artikelen 16, 17, 
18 en 23 bedoelde gebeurtenissen en 
ontwikkelingen en de in artikel 24, lid 2, 
onder a), bedoelde bedreigingen.

Or. en

Motivering

Het is niet mogelijk of aangewezen te proberen vooraf alle criteria en factoren vast te stellen 
die een bevoegde autoriteit tot het besluit kunnen brengen dat er zich ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen hebben voorgedaan. Een noodsituatie doet zich nu eenmaal 
voor als gevolg van onvoorziene omstandigheden, en de voorgestelde bepaling in de 
regelgeving van niveau 2 zou de mogelijkheden van de lidstaten inperken om in een 
noodsituatie passende actie te ondernemen.

Amendement 499
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een of meer bevoegde 
autoriteiten of op eigen initiatief mag de 
EAEM een onderzoek instellen naar een 
bepaalde kwestie of praktijk met 
betrekking tot baissetransacties of het 
gebruik van kredietverzuimswaps om te 
beoordelen of de kwestie of praktijk een 
potentiële bedreiging vormt voor de
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de Unie.

Op verzoek van een of meer bevoegde 
autoriteiten, het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie, of op eigen 
initiatief mag de ETA (EAEM) een 
onderzoek instellen naar een bepaalde 
kwestie of praktijk met betrekking tot 
baissetransacties of het gebruik van 
kredietverzuimswaps om te beoordelen of 
de kwestie of praktijk een potentiële 
bedreiging vormt voor de stabiliteit van het 
financieel systeem in de Unie en kan zij de 
betrokken bevoegde autoriteiten passende 
aanbevelingen voor maatregelen doen.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid moet consistent zijn met artikel 22, lid 4, van de EMEA-verordening: "De 
Autoriteit kan op verzoek van een of meer bevoegde autoriteiten, de Raad, het Europees 
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Parlement of de Commissie, of op eigen initiatief een onderzoek verrichten naar een 
bijzondere soort financiële instelling, product of gedraging teneinde mogelijke bedreigingen 
van de stabiliteit van het financieel systeem te beoordelen en de betrokken bevoegde 
autoriteiten passende aanbevelingen voor maatregelen te doen."

Amendement 500
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAEM publiceert een verslag met haar 
bevindingen en eventuele aanbevelingen 
betreffende de kwestie of praktijk.

De ETA (EAEM) publiceert binnen drie 
maanden na de startdatum van het 
onderzoek een verslag met haar 
bevindingen en eventuele aanbevelingen 
betreffende de kwestie of praktijk.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de EAEM verantwoording aflegt en haar verslag tijdig publiceert.

Amendement 501
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het beroepsgeheim geldt voor alle 
natuurlijke of rechtspersonen die 
werkzaam zijn of zijn geweest bij de 
bevoegde autoriteit dan wel bij iedere 
autoriteit of natuurlijke of rechtspersoon 
aan wie de bevoegde autoriteit taken heeft 
gedelegeerd, met inbegrip van door de 
bevoegde autoriteit aangetrokken auditors 
en deskundigen. Onder het beroepsgeheim 
vallende informatie mag aan geen enkele 

1. Het beroepsgeheim geldt voor alle 
natuurlijke of rechtspersonen die 
werkzaam zijn of zijn geweest bij de 
bevoegde autoriteit dan wel bij iedere 
autoriteit of natuurlijke of rechtspersoon 
aan wie de bevoegde autoriteit taken heeft 
gedelegeerd, met inbegrip van door de 
bevoegde autoriteit aangetrokken auditors 
en deskundigen. Onder het beroepsgeheim 
vallende vertrouwelijke informatie mag 
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andere natuurlijke of rechtspersoon of 
autoriteit openbaar worden gemaakt, tenzij 
zulks in het kader van gerechtelijke 
procedures noodzakelijk is.

aan geen enkele andere natuurlijke of 
rechtspersoon of autoriteit openbaar 
worden gemaakt, tenzij zulks in het kader 
van gerechtelijke procedures noodzakelijk 
is.

Or. en

Motivering

Een betere benadering bestaat erin eerst te bepalen welke informatie vertrouwelijk is, en 
vervolgens te bepalen dat de informatie ook onder het beroepsgeheim valt. Het lijkt 
overdreven alle informatie automatisch vertrouwelijk te laten zijn, want bepaalde informatie 
die de bevoegde autoriteiten uitwisselen kan volkomen schadeloos zijn.

Amendement 502
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle informatie die uit hoofde van deze 
verordening tussen bevoegde autoriteiten 
wordt uitgewisseld, wordt als vertrouwelijk 
beschouwd, behalve wanneer de bevoegde 
autoriteit op het tijdstip waarop de 
mededeling plaatsvindt, verklaart dat deze 
informatie openbaar mag worden gemaakt, 
dan wel wanneer deze openbaarmaking 
noodzakelijk is in het kader van 
gerechtelijke procedures.

2. Alle informatie die uit hoofde van deze 
verordening tussen bevoegde autoriteiten 
wordt uitgewisseld en betrekking heeft op 
commerciële of operationele voorwaarden 
en andere economische of persoonlijke 
zaken, wordt ten hoogste 20 jaar als 
vertrouwelijk beschouwd en valt onder het 
beroepsgeheim, behalve wanneer de 
bevoegde autoriteit op het tijdstip waarop 
de mededeling plaatsvindt, verklaart dat 
deze informatie openbaar mag worden 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Een betere benadering bestaat erin eerst te bepalen welke informatie vertrouwelijk is, en 
vervolgens te bepalen dat de informatie ook onder het beroepsgeheim valt. Het lijkt 
overdreven alle informatie automatisch vertrouwelijk te laten zijn, want bepaalde informatie 
die de bevoegde autoriteiten uitwisselen kan volkomen schadeloos zijn.
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Amendement 503
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt de EAEM in 
kennis van elk in de eerste alinea bedoelde 
verzoek. In geval van een onderzoek of 
inspectie met grensoverschrijdende 
draagwijdte coördineert de EAEM het 
onderzoek of de inspectie.

De bevoegde autoriteit stelt de ETA 
(EAEM) in kennis van elk in de eerste 
alinea bedoelde verzoek.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk waarom de EAEM een onderzoek of inspectie met grensoverschrijdende 
draagwijdte zou moeten coördineren. Op dit gebied is samenwerking tussen regelgevers reeds 
goed ingeburgerd. De enige rol die de EAEM zou moeten vervullen, is optreden wanneer een 
regelgever in strijd met deze verordening niet samenwerkt.

Amendement 504
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt de EAEM in 
kennis van elk in de eerste alinea bedoelde 
verzoek. In geval van een onderzoek of 
inspectie met grensoverschrijdende 
draagwijdte coördineert de EAEM het 
onderzoek of de inspectie.

De bevoegde autoriteit stelt de ETA 
(EAEM) in kennis van elk in de eerste 
alinea bedoelde verzoek. In geval van een 
onderzoek of inspectie met 
grensoverschrijdende draagwijdte 
coördineert de ETA (EAEM) op verzoek 
van een bevoegde autoriteit het onderzoek 
of de inspectie.

Or. en
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Motivering

Het is niet nodig dat de EAEM onderzoeken coördineert als de bevoegde autoriteiten dit zelf 
aankunnen.

Amendement 505
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten sluiten met de 
bevoegde autoriteiten van derde landen 
samenwerkingsovereenkomsten 
betreffende de uitwisseling van informatie 
met bevoegde autoriteiten in derde landen, 
de handhaving van verplichtingen die in 
derde landen uit deze verordening 
voortvloeien en het treffen van soortgelijke 
maatregelen door de bevoegde autoriteit ter 
aanvulling van overeenkomstig hoofdstuk 
V getroffen maatregelen.

De bevoegde autoriteiten stellen alles in 
het werk om met de bevoegde autoriteiten 
van derde landen 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten
betreffende de uitwisseling van informatie 
met bevoegde autoriteiten in derde landen, 
de handhaving van verplichtingen die in 
derde landen uit deze verordening 
voortvloeien en het treffen van soortgelijke 
maatregelen door de bevoegde autoriteit ter 
aanvulling van overeenkomstig hoofdstuk 
V getroffen maatregelen.

Or. en

Motivering

Dit is een verbetering van de tekst. Anders zouden de bevoegde autoriteiten worden verplicht 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten terwijl het onduidelijk is wat er gebeurt als zij dat 
niet doen. Voorts moet worden verduidelijkt dat samenwerkingsovereenkomsten niet mogen 
resulteren in bepaalde verplichtingen voor de lidstaten – bijvoorbeeld het nemen van 
wederzijdse maatregelen – aangezien dit strijdig kan zijn met de grondwet van de lidstaten en 
met deze verordening.

Amendement 506
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAEM coördineert de ontwikkeling van
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
bevoegde autoriteiten van lidstaten en 
relevante bevoegde autoriteiten van derde 
landen. Te dien einde stelt de EAEM een 
modelovereenkomst op die door de 
bevoegde autoriteiten kan worden gebruikt.

De ETA (EAEM) coördineert de 
ontwikkeling van
samenwerkingsregelingen tussen 
bevoegde autoriteiten van lidstaten en 
relevante bevoegde autoriteiten van derde 
landen. Te dien einde stelt de ETA 
(EAEM) een modelovereenkomst op die 
door de bevoegde autoriteiten kan worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Dit is een verbetering van de tekst. Anders zouden de bevoegde autoriteiten worden verplicht 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten terwijl het onduidelijk is wat er gebeurt als zij dat 
niet doen. Voorts moet worden verduidelijkt dat samenwerkingsovereenkomsten niet mogen 
resulteren in bepaalde verplichtingen voor de lidstaten – bijvoorbeeld het nemen van 
wederzijdse maatregelen – aangezien dit strijdig kan zijn met de grondwet van de lidstaten en 
met deze verordening.

Amendement 507
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten sluiten met de 
bevoegde autoriteiten van derde landen
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van informatie uitsluitend 
indien met betrekking tot de verstrekte 
informatie ten minste gelijkwaardige 
waarborgen inzake het beroepsgeheim 
gelden als de in artikel 29 bedoelde. Deze 
uitwisseling van informatie moet bestemd 
zijn voor de vervulling van de taken van 
die bevoegde autoriteiten.

3. De bevoegde autoriteiten sluiten geen 
samenwerkingsregelingen met derde 
landen die resulteren in andere 
verplichtingen voor de lidstaten dan 
informatieverstrekking. 
Samenwerkingsregelingen voor de
uitwisseling van informatie worden
uitsluitend gesloten indien met betrekking 
tot de verstrekte informatie ten minste 
gelijkwaardige waarborgen inzake het 
beroepsgeheim gelden als de in artikel 29 
bedoelde. Deze uitwisseling van informatie 
moet bestemd zijn voor de vervulling van 
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de taken van die bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Dit is een verbetering van de tekst. Anders zouden de bevoegde autoriteiten worden verplicht 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten terwijl het onduidelijk is wat er gebeurt als zij dat 
niet doen. Voorts moet worden verduidelijkt dat samenwerkingsovereenkomsten niet mogen 
resulteren in bepaalde verplichtingen voor de lidstaten – bijvoorbeeld het nemen van 
wederzijdse maatregelen – aangezien dit strijdig kan zijn met de grondwet van de lidstaten en 
met deze verordening.

Amendement 508
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de in artikel 25 of 26 van Richtlijn 
95/46/EG vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld en uitsluitend per afzonderlijk 
geval mag de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat gegevens en de analyse van 
gegevens aan een derde land overdragen.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat is 
ervan overtuigd dat de overdracht nodig is 
voor de toepassing van deze verordening.
Het derde land draagt geen gegevens aan 
een ander derde land over zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van een bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Indien de in artikel 25 of 26 van Richtlijn 
95/46/EG vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld en uitsluitend per afzonderlijk 
geval mag de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat gegevens en de analyse van 
gegevens aan een derde land overdragen.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat is 
ervan overtuigd dat de overdracht nodig is 
voor de toepassing van deze verordening.
De gegevens worden enkel overgedragen 
als het derde land waarborgt dat het de
gegevens niet aan een ander derde land zal 
overdragen zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat.

Or. en

Motivering

Voorgestelde verbetering omdat het niet aangewezen lijkt de verordening zelf verplichtingen 
aan het derde land te laten opleggen.
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Amendement 509
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag de van een bevoegde autoriteit van 
een andere lidstaat ontvangen informatie 
slechts aan een bevoegde autoriteit van een 
derde land openbaar maken indien de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat daartoe uitdrukkelijk toestemming 
heeft gekregen van de bevoegde autoriteit 
die de informatie heeft doorgegeven en, in 
voorkomend geval, indien de informatie 
uitsluitend voor de doeleinden waarmee 
deze bevoegde autoriteit heeft ingestemd, 
openbaar wordt gemaakt.

De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag de van een bevoegde autoriteit van 
een andere lidstaat ontvangen en 
overeenkomstig artikel 29 vertrouwelijke
informatie slechts aan een bevoegde 
autoriteit van een derde land openbaar 
maken indien de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat daartoe uitdrukkelijk 
toestemming heeft gekregen van de 
bevoegde autoriteit die de informatie heeft 
doorgegeven en, in voorkomend geval, 
indien de informatie uitsluitend voor de 
doeleinden waarmee deze bevoegde 
autoriteit heeft ingestemd, openbaar wordt 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Een betere benadering bestaat erin eerst te bepalen welke informatie vertrouwelijk is (zie 
voorstel bij artikel 29), en vervolgens te bepalen dat de informatie ook onder het 
beroepsgeheim valt.

Amendement 510
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
ten aanzien van administratieve 
maatregelen, sancties en geldboeten die 
gelden voor overtredingen van de 

Uitgaande van door de ETA (EAEM) 
goedgekeurde richtsnoeren en rekening 
houdend met de mededeling van de 
Commissie over de aanscherping van 
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bepalingen van deze verordening en nemen 
alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze ook worden toegepast. De 
maatregelen, sancties en boeten waarin
wordt voorzien, moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

sanctieregelingen in de sector financiële 
diensten, stellen de lidstaten de 
voorschriften vast ten aanzien van 
administratieve maatregelen, sancties en 
geldboeten die gelden voor overtredingen 
van de bepalingen van deze verordening en 
nemen zij alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat deze ook worden 
toegepast. De maatregelen, sancties en 
boeten waarin wordt voorzien, moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en

Amendement 511
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
ten aanzien van administratieve 
maatregelen, sancties en geldboeten die 
gelden voor overtredingen van de 
bepalingen van deze verordening en nemen 
alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze ook worden toegepast. De 
maatregelen, sancties en boeten waarin 
wordt voorzien, moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen overeenkomstig de
grondbeginselen van hun nationale 
wetgeving de voorschriften vast ten 
aanzien van administratieve maatregelen, 
sancties en geldboeten die gelden voor 
overtredingen van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
ook worden toegepast. De maatregelen, 
sancties en boeten waarin wordt voorzien, 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet worden verduidelijkt om interpretaties te vermijden die zouden kunnen 
indruisen tegen de grondbeginselen in de grondwet van de lidstaten.
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Amendement 512
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op [1 juli 2012] in kennis van die 
bepalingen en stellen haar onverwijld in 
kennis van eventuele latere wijzigingen 
daarop.

De lidstaten stellen de ETA (EAEM) en de
Commissie uiterlijk op [1 juli 2012] in 
kennis van die bepalingen en stellen hen
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen daarop.

Or. en

Amendement 513
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2014 brengt de
Commissie na overleg met de bevoegde 
autoriteiten en de EAEM aan de Raad en
het Europees Parlement verslag uit over:

Uiterlijk op 30 juni 2013 brengt de 
Commissie na overleg met de bevoegde 
autoriteiten en de ETA (EAEM) aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over:

Or. en

Motivering

De openbaarmakingsvoorschriften in artikel 7 zouden grote gevolgen kunnen hebben op de 
werking van de financiële markten, en het is absoluut noodzakelijk dat ze bij de eerste 
gelegenheid worden herzien om te beoordelen of ze passend zijn.

Amendement 514
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vraag of de kennisgevings- en 
openbaarmakingsdrempels overeenkomstig 
de artikelen 5, 7 en 8 passend zijn;

a) de vraag of de kennisgevings- en 
openbaarmakingsdrempels overeenkomstig 
de artikelen 5 en 8 passend zijn;

Or. en

Motivering

De openbaarmakingsvoorschriften in artikel 7 zouden grote gevolgen kunnen hebben op de 
werking van de financiële markten, en het is absoluut noodzakelijk dat ze bij de eerste
gelegenheid worden herzien om te beoordelen of ze passend zijn.

Amendement 515
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vraag of de 
openbaarmakingsplicht, de 
bekendmakingsplicht en de 
openbaarmakingsdrempels 
overeenkomstig artikel 7 passend zijn, met 
specifieke aandacht voor hun impact op 
de liquiditeit en de volatiliteit van de 
financiële markten;

Or. en

Motivering

De openbaarmakingsvoorschriften in artikel 7 zouden grote gevolgen kunnen hebben op de 
werking van de financiële markten, en het is absoluut noodzakelijk dat ze bij de eerste 
gelegenheid worden herzien om te beoordelen of ze passend zijn.
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Amendement 516
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rekening houdend met het advies van de 
ETA (EAEM) stelt de Commissie 
geharmoniseerde voorschriften vast ten 
aanzien van administratieve maatregelen, 
sancties en geldboeten die gelden voor 
overtredingen van de bepalingen van deze 
verordening.

Or. en


