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Amendement 1211
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen
vaststellen ter verduidelijking van wat 
onder de in lid 1 bedoelde redelijke 
commerciële voorwaarden voor de 
openbaarmaking van informatie moet 
worden verstaan.

5. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast
ter verduidelijking van wat onder de in lid 
1 bedoelde redelijke commerciële 
voorwaarden voor de openbaarmaking van 
informatie moet worden verstaan.

Or. en

Amendement 1212
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen
vaststellen ter verduidelijking van wat 
onder de in lid 1 bedoelde redelijke 
commerciële voorwaarden voor de 
openbaarmaking van informatie moet 
worden verstaan.

5. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast
ter verduidelijking van wat onder de in lid 
1 bedoelde redelijke commerciële 
voorwaarden voor de openbaarmaking van 
informatie moet worden verstaan.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk dat de Commissie handelt, anders kunnen de in het artikel vervatte 
bepalingen onmogelijk ten uitvoer worden gelegd.

Amendement 1213
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om haar taken met betrekking tot 
de grondstoffenmarkten doeltreffend uit 
te kunnen voeren en de 
toezichtsactiviteiten tussen de voor deze 
markten aangewezen nationale bevoegde 
autoriteiten te coördineren, richt de 
ESMA een specifieke afdeling voor 
grondstoffenmarkten op.

Or. en

Amendement 1214
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat emmissierechten betreft schrijven de 
lidstaten voor dat de bevoegde autoriteiten 
samenwerken en informatie uitwisselen 
met bevoegde instanties die op grond van 
Richtlijn 2003/54/EG zijn aangewezen 
voor de toepassing van onderhavige 
richtlijn.

Or. en

Amendement 1215
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanvullende inlichtingen te verlangen 
van iedere persoon en zo nodig een 
persoon op te roepen en te ondervragen om 
inlichtingen te verkrijgen;

(b) aanvullende inlichtingen te verlangen 
van iedere persoon en zo nodig een 
persoon op te roepen en te ondervragen om 
inlichtingen te verkrijgen;

Or. en

Amendement 1216
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het verrichten van "mystery 
shopping";

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van het BEUC.

Amendement 1217
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden  bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen
ingeval er een redelijk vermoeden bestaat 
dat dergelijke met het voorwerp van de 
inspectie verband houdende overzichten 
van belang kunnen zijn voor het bewijzen 

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen;
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van een schending door de 
beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn; deze overzichten mogen evenwel 
geen betrekking hebben op de inhoud van 
de communicatie waarmee zij verband 
houden ;

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om door beleggingsondernemingen bijgehouden bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen, is essentieel voor de bevoegde autoriteiten om hun 
taken overeenkomstig de MiFID te vervullen.

Amendement 1218
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door beleggingsondernemingen b
bestaande overzichten van telefoon- en 
dataverkeer te verlangen ingeval er een 
redelijk vermoeden bestaat dat dergelijke 
met het voorwerp van de inspectie 
verband houdende overzichten van belang 
kunnen zijn voor het bewijzen van een 
schending door de 
beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn; deze overzichten mogen evenwel 
geen betrekking hebben op de inhoud van 
de communicatie waarmee zij verband
houden ;

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen met 
inbegrip van de inhoud van de 
communicatie waarmee zij verband
houden;

Or. en

Motivering

In veel gevallen van marktmisbruik is de inhoud van opgenomen telefoongesprekken nuttig 
gebleken om tot een veroordeling te komen. Het is niet genoeg te weten dat een 
telefoongesprek heeft plaatsgevonden, aangezien het misbruik juist in de inhoud daarvan 
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vanzelfsprekend naar voren komt.

Amendement 1219
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden  bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen
ingeval er een redelijk vermoeden bestaat 
dat dergelijke met het voorwerp van de 
inspectie verband houdende overzichten 
van belang kunnen zijn voor het bewijzen 
van een schending door de 
beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn; deze overzichten mogen evenwel 
geen betrekking hebben op de inhoud van 
de communicatie waarmee zij verband 
houden ;

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen;

Or. en

Motivering

Er moet rekening mee worden gehouden dat de registratieverplichting is bedoeld om 
beleggers te beschermen en doeltreffend toezicht op beleggingsondernemingen te waarborgen 
zoals dit ook het geval is bij de algemene verplichting een register bij te houden.

Amendement 1220
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden  bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen 
ingeval er een redelijk vermoeden bestaat 

(d) door beleggingsondernemingen
bijgehouden bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer of in artikel 16, 
lid 7, bedoelde soortgelijke gegevens te 
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dat dergelijke met het voorwerp van de 
inspectie verband houdende overzichten 
van belang kunnen zijn voor het bewijzen 
van een schending door de 
beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn; deze overzichten mogen evenwel 
geen betrekking hebben op de inhoud van 
de communicatie waarmee zij verband 
houden ;

verlangen ingeval er een redelijk 
vermoeden bestaat dat dergelijke met het 
voorwerp van de inspectie verband 
houdende overzichten van belang kunnen 
zijn voor het bewijzen van een schending 
door de beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn;

Or. en

Amendement 1221
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) om bevriezing van en/of 
beslaglegging op activa te verzoeken;

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om te verzoeken om bevriezing van en/of beslaglegging op activa is 
ingrijpend en moet in dit artikel gehandhaafd blijven. Het is wenselijk dat bevoegde 
autoriteiten deze bevoegdheid overeenkomstig lid 1 kunnen uitoefenen.

Amendement 1222
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) van gelijk welke persoon informatie te 
eisen, met inbegrip van alle relevante 

(i) van elke persoon informatie te eisen, 
met inbegrip van alle relevante 
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documentatie betreffende de omvang en 
het doel van een via een derivaat
ingenomen positie of aangegaan risico, en 
betreffende enigerlei activa of 
verplichtingen op de onderliggende markt.

documentatie betreffende de omvang en 
het doel van een via een
grondstoffenderivaat ingenomen positie of 
aangegaan risico, en betreffende enigerlei 
activa of verplichtingen op de 
onderliggende markt.

Or. en

Motivering

De onder letter i) genoemde bevoegdheden moeten worden verleend met betrekking tot 
posities in grondstoffenderivaten. Zie overweging 84 ("in met grondstoffen verband houdende 
derivatencontracten ") en vergelijk met overweging 85 en artikel 72, lid 1, letter g).

Amendement 1223
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) van gelijk welke persoon informatie te 
eisen, met inbegrip van alle relevante 
documentatie betreffende de omvang en 
het doel van een via een derivaat
ingenomen positie of aangegaan risico, en 
betreffende enigerlei activa of 
verplichtingen op de onderliggende markt.

(i) van elke persoon verstrekking van
informatie te eisen, met inbegrip van alle 
relevante documentatie betreffende de 
omvang en het doel van een via een
grondstoffenderivaat ingenomen positie of 
aangegaan risico, en betreffende enigerlei 
activa of verplichtingen op de 
onderliggende markt.

Or. en

Amendement 1224
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten beschikken De bevoegde autoriteiten beschikken over 
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over alle toezichtmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
hun taken. Binnen de beperkingen die 
door de nationale wetgeving worden 
opgelegd, maken zij van deze 
toezichtmaatregelen gebruik om:

alle toezichtmaatregelen die noodzakelijk 
zijn voor de uitoefening van hun taken.
Deze bevoegdheden worden uitgeoefend 
in overeenstemming met de nationale 
wetgeving, en omvatten ten minste het 
recht om:

Or. en

Motivering

Artikel 72 bestaat slechts uit één alinea. De tweede zin van het kopje en de daarop volgende 
letters a) tot en met h) lopen niet goed wanneer ze aansluitend worden gelezen. 
Herformulering is daarom nodig.

Amendement 1225
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om bevriezing van en/of beslaglegging 
op activa te verzoeken;

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om te verzoeken om bevriezing van en/of beslaglegging op activa is 
ingrijpend en moet in artikel 71 gehandhaafd blijven.

Amendement 1226
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om bevriezing van en/of beslaglegging 
op activa te verzoeken;

(b) om bevriezing van en/of beslaglegging 
op activa te eisen;
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Or. en

Amendement 1227
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het vermogen van een persoon of 
categorie personen te beperken om een 
grondstoffenderivatencontract te sluiten,
onder meer door de invoering van niet-
discriminerende limieten voor posities of 
voor het aantal dergelijke 
derivatencontracten per onderliggende 
waarde die een bepaalde categorie 
personen tijdens een bepaalde periode kan 
sluiten, wanneer zulks noodzakelijk is om 
de integriteit en ordelijke werking van de 
betrokken markten te verzekeren;

(g) het vermogen van een persoon of 
categorie personen te reguleren om een 
grondstoffenderivatencontract te sluiten, 
wanneer zulks noodzakelijk en passend is 
om de integriteit en ordelijke werking van 
de betrokken markten te verzekeren;

Or. en

Amendement 1228
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het vermogen van een persoon of 
categorie personen te beperken om een 
grondstoffenderivatencontract te sluiten,
onder meer door de invoering van niet-
discriminerende limieten voor posities of 
voor het aantal dergelijke 
derivatencontracten per onderliggende 
waarde die een bepaalde categorie 
personen tijdens een bepaalde periode kan 
sluiten, wanneer zulks noodzakelijk is om 

(g) het vermogen van een persoon of 
categorie personen te beperken om een 
grondstoffenderivatencontract te sluiten, 
wanneer zulks noodzakelijk is om de 
integriteit en ordelijke werking van de 
betrokken markten te verzekeren;
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de integriteit en ordelijke werking van de 
betrokken markten te verzekeren;

Or. en

Motivering

Er mag geen drempel gelden voor het aantal contracten dat iemand kan aangaan. Voor zover 
er een drempel wordt ingesteld voor grondstoffenderivaten, dient deze betrekking te hebben 
op het aantal openstaande posities (als bedoeld in zowel artikel 59 als artikel 72, lid 1, letter 
g)).

Amendement 1229
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat als 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten aan verplichtingen 
onderworpen zijn, bij een schending van 
deze verplichtingen administratieve 
sancties en maatregelen kunnen worden 
opgelegd aan de leden van het 
leidinggevend orgaan van 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten, en aan alle andere 
natuurlijke of rechtspersonen die uit hoofde 
van het nationale recht voor een schending 
verantwoordelijk zijn.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat als 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten aan verplichtingen 
onderworpen zijn, bij een schending van 
deze verplichtingen administratieve 
sancties en maatregelen kunnen worden 
opgelegd, met inachtneming van de in 
nationale wetgeving vastgelegde 
voorwaarden, aan de leden van het 
leidinggevend orgaan van 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten, en aan alle andere 
natuurlijke of rechtspersonen die uit hoofde 
van het nationale recht voor een schending 
verantwoordelijk zijn.

Or. en

Motivering

In dit artikel wordt gerefereerd aan beleggingsondernemingen en marktexploitanten. 
Overeenkomstig artikel 1, lid 3, zijn de artikelen 69 tot en met 80 tevens van toepassing op 
kredietinstellingen. Duidelijkheidshalve is het wellicht correct de kredietinstellingen ook in 
artikel 73 te vermelden.
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Amendement 1230
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat als 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten aan verplichtingen 
onderworpen zijn, bij een schending van 
deze verplichtingen administratieve 
sancties en maatregelen kunnen worden 
opgelegd aan de leden van het 
leidinggevend orgaan van 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten, en aan alle andere 
natuurlijke of rechtspersonen die uit hoofde 
van het nationale recht voor een schending 
verantwoordelijk zijn.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat als 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten aan verplichtingen 
onderworpen zijn, bij een schending van 
deze verplichtingen administratieve 
sancties en maatregelen kunnen worden 
opgelegd aan de leden van het 
leidinggevend orgaan van 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten, en aan alle andere 
natuurlijke of rechtspersonen die uit hoofde 
van het nationale recht voor een schending 
verantwoordelijk zijn. Dergelijke sancties 
en maatregelen zijn niet van toepassing 
op werknemers die zijn aangemoedigd of 
onder druk gezet om op een bepaalde 
manier te handelen door middel van 
interne regels, instructies of praktijken 
van de onderneming of exploitant.

Or. en

Motivering

Een werknemer zou niet individueel verantwoordelijk moeten worden gehouden voor een 
schending indien zij/hij enkel heeft gehandeld in overeenstemming met de interne regels, 
instructies of praktijken van de onderneming of exploitant.

Amendement 1231
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
…/… (MiFIR) of van de nationale 
bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn 
worden opgelegd, zonder onnodige 
vertraging moet bekendmaken, waarbij 
informatie wordt verstrekt over de aard van 
de schending en de identiteit van de 
personen die ervoor verantwoordelijk zijn, 
tenzij een dergelijke bekendmaking een 
ernstige bedreiging zou vormen voor de 
financiële markten. Ingeval bekendmaking 
de betrokken partijen onevenredige schade 
zou berokkenen, maken de bevoegde 
autoriteiten de sancties zonder vermelding 
van namen bekend.

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
…/… (MiFIR) of van de nationale 
bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn 
worden opgelegd, zonder onnodige 
vertraging kan bekendmaken, waarbij 
informatie wordt verstrekt over de aard van 
de schending en de identiteit van de 
personen die ervoor verantwoordelijk zijn, 
tenzij een dergelijke bekendmaking een 
ernstige bedreiging zou vormen voor de 
financiële markten. Ingeval bekendmaking 
de betrokken partijen onevenredige schade 
zou berokkenen, maken de bevoegde 
autoriteiten de sancties zonder vermelding 
van namen bekend.

Or. en

Motivering

Het is de vraag of de verplichting om iedere sanctie "automatisch" openbaar te maken in 
overeeenstemming is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (zie het advies 
van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 10 februari 2012).

Amendement 1232
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
…/… (MiFIR) of van de nationale 
bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn 
worden opgelegd, zonder onnodige 

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
…/… (MiFIR) of van de nationale 
bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn 
worden opgelegd, zonder onnodige 
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vertraging moet bekendmaken, waarbij 
informatie wordt verstrekt over de aard van 
de schending en de identiteit van de 
personen die ervoor verantwoordelijk zijn, 
tenzij een dergelijke bekendmaking een 
ernstige bedreiging zou vormen voor de 
financiële markten. Ingeval bekendmaking 
de betrokken partijen onevenredige schade 
zou berokkenen, maken de bevoegde 
autoriteiten de sancties zonder vermelding 
van namen bekend.

vertraging moet bekendmaken, waarbij 
informatie wordt verstrekt over de aard van 
de schending en de identiteit van de 
personen die ervoor verantwoordelijk zijn, 
tenzij een dergelijke bekendmaking een 
ernstige bedreiging zou vormen voor de 
financiële markten. Ingeval bekendmaking 
de betrokken natuurlijke personen
onevenredige schade zou berokkenen, 
maken de bevoegde autoriteiten de sancties
tegen deze natuurlijke personen zonder 
vermelding van namen bekend.

Or. en

Amendement 1233
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is van toepassing op het 
volgende:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wetten, verordeningen en 
bestuursrechtelijke bepalingen voorzien in 
sancties met betrekking tot het volgende:

Or. en

Motivering

De inleiding van het artikel is eigenaardig en onvolledig.

Amendement 1234
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) een MTF of een OTF verzuimt (k) een MTF verzuimt overeenkomstig de 
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overeenkomstig de nationale bepalingen ter 
uitvoering van de artikelen 18, 19 en 20 
regels, procedures en regelingen vast te 
stellen of instructies op te volgen;

nationale bepalingen ter uitvoering van de 
artikelen 18, 19 en 20 regels, procedures en 
regelingen vast te stellen of instructies op 
te volgen;

Or. en

Amendement 1235
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) een beleggingsonderneming verzuimt
herhaaldelijk overeenkomstig de nationale 
bepalingen ter uitvoering van de artikelen 
27 en 28 bij het uitvoeren van orders het 
best mogelijke resultaat voor cliënten te 
behalen en regelingen vast te stellen;

(n) een beleggingsonderneming verzuimt 
overeenkomstig de nationale bepalingen ter 
uitvoering van de artikelen 27 en 28 
regelingen vast te stellen;

Or. en

Amendement 1236
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) een beleggingsonderneming verzuimt
herhaaldelijk overeenkomstig de nationale 
bepalingen ter uitvoering van de artikelen 
27 en 28 bij het uitvoeren van orders het 
best mogelijke resultaat voor cliënten te 
behalen en regelingen vast te stellen;

(n) een beleggingsonderneming verzuimt
ernaar te streven het best mogelijke 
resultaat voor cliënten te behalen door 
regelingen vast te stellen overeenkomstig 
de nationale bepalingen ter uitvoering van 
de artikelen 27 en 28;

Or. en

Motivering

Hoewel beleggingsondernemingen alle maatregelen moeten nemen die redelijkerwijs van hen 
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verwacht mogen worden om het best mogelijke resultaat voor hun cliënten te behalen, moeten 
zij niet worden verplicht het best mogelijke resultaat te behalen in een specifiek geval. Het 
beste resultaat kan niet worden gewaarborgd door een algemeen uitvoeringsbeleid, doch 
vereist inividuele vergelijkingen voorafgaand aan iedere transactie.

Amendement 1237
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) een gereglementeerde markt of 
marktexploitant verzuimt overeenkomstig 
de nationale bepalingen ter uitvoering van 
artikel 51 in systemen, procedures, 
regelingen en regels te voorzien of toegang 
tot gegevens te bieden;

(r) een gereglementeerde markt of 
marktexploitant verzuimt overeenkomstig 
de nationale bepalingen ter uitvoering van 
artikel 51 in systemen, procedures, 
regelingen en regels te voorzien of toegang 
tot gegevens te bieden of verzuimt de in 
artikel 51 bis opgenomen regeling met 
betrekking tot minimale 
noteringseenheden uit te voeren;

Or. en

Amendement 1238
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter z bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

z bis) een natuurlijke persoon die behoort 
tot het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant of een 
beleggingsonderneming en die op de 
hoogte is van de in dit lid vermelde 
schendingen besluit deze schendingen 
niet te melden bij de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en
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Amendement 1239
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat in de 
in lid 1 bedoelde gevallen ten minste onder 
meer de volgende administratieve sancties 
en maatregelen kunnen worden opgelegd:

De lidstaten dragen er zorg voor dat in de 
in lid 1 bedoelde gevallen hun wetten, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen ten minste voorzien in de 
volgende administratieve sancties en 
maatregelen die kunnen worden opgelegd:

Or. en

Amendement 1240
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een publieke verklaring waarin de voor 
de schending verantwoordelijke natuurlijke 
of rechtspersoon en de aard van de 
schending worden vermeld;

(a) een publieke verklaring of 
waarschuwing waarin de voor de 
schending verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersoon en de aard van de schending 
worden vermeld;

Or. en

Motivering

Een "publieke verklaring" zou dezelfde betekenis en hetzelfde toepassingsgebied moeten 
hebben als een "waarschuwing".

Amendement 1241
Olle Schmidt
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namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een tijdelijk verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de 
beleggingsonderneming of enigerlei andere 
natuurlijke persoon die voor de schending 
verantwoordelijk wordt gehouden, om 
functies in beleggingsondernemingen te 
bekleden;

(d) een tijdelijk verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de 
beleggingsonderneming of enigerlei andere 
natuurlijke persoon die voor de schending 
verantwoordelijk wordt gehouden, om
leidinggevende functies in 
beleggingsondernemingen te bekleden;

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de sanctie is te breed. De sanctie moet gelden voor personen die 
formeel zijn benoemd tot lid van het leidinggevend orgaan en moet betrekking hebben op het 
bekleden van leidinggevende functies in beleggingsondernemingen. Het is 
buitenproportioneel wanneer leden van het leidinggevend orgaan helemaal geen functies in 
beleggingsondernemingen meer mogen bekleden. Een verbod reikt verder dan het doel en het 
toepassingsgebied van artikel 9 waarin slechts de vereisten zijn vastgelegd voor de leden van 
het leidinggevend orgaan, niet voor alle personen die een willekeurige functie in 
beleggingsondernemingen bekleden.

Amendement 1242
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een tijdelijk verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de 
beleggingsonderneming of enigerlei andere 
natuurlijke persoon die voor de schending 
verantwoordelijk wordt gehouden, om 
functies in beleggingsondernemingen te 
bekleden;

(d) een tijdelijk of permanent verbod voor 
een lid van het leidinggevend orgaan van 
de beleggingsonderneming of enigerlei 
andere natuurlijke persoon die voor de 
schending verantwoordelijk wordt 
gehouden, om functies in 
beleggingsondernemingen te bekleden;

Or. en
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Amendement 1243
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ingeval het een onderneming betreft 
die betrokken is bij algoritmische 
transacties, een tijdelijk of permanent 
verbod op toegang tot gereguleerde 
markten, MTF en OTF.

Or. en

Amendement 1244
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ingeval het een rechtspersoon betreft, 
administratieve geldboeten oplopend tot
10% van de totale jaaromzet van de 
rechtspersoon in het voorgaande boekjaar;
wanneer de rechtspersoon een 
dochteronderneming van een 
moederonderneming is, is de 
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 
de totale jaaromzet die blijkt uit de 
geconsolideerde rekening van de 
uiteindelijke moederonderneming in het 
voorgaande boekjaar;

(e) ingeval het een rechtspersoon betreft, 
administratieve geldboeten oplopend tot
20% van de totale jaaromzet van de 
rechtspersoon in het voorgaande boekjaar;
wanneer de rechtspersoon een 
dochteronderneming van een 
moederonderneming is, is de 
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 
de totale jaaromzet die blijkt uit de 
geconsolideerde rekening van de 
uiteindelijke moederonderneming in het 
voorgaande boekjaar;

Or. en
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Amendement 1245
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn;

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 100% van het 
totale jaarinkomen van de natuurlijke 
persoon in het voorafgaande boekjaar of 
5 000 000 EUR of, in de lidstaten waar de 
euro niet de officiële valuta is, het 
overeenkomstige bedrag in de nationale 
valuta op de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 1246
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn;

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 1 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn;

Or. en

Motivering

Het bedrag van 5 000 000 EUR overstijgt de middelen van de meeste natuurlijke personen, 
ook van degenen die een leidinggevende functie bekleden in beleggingsondernemingen. Het is 
twijfelachtig of er schendingen van de MiFID bestaan die een boete van 5 miljoen EUR voor 
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een natuurlijke persoon rechtvaardigen. Veel van de ernstigste schendingen worden tevens 
strafrechtelijk vervolgd. In dergelijke gevallen moet het de lidstaten vrijstaan om een 
strafrechtelijke sanctie te verkiezen boven een administratieve sanctie.

Amendement 1247
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) administratieve geldboeten oplopend 
tot tweemaal het bedrag van de als gevolg 
van de schending behaalde winsten ingeval 
deze kunnen worden bepaald.

(g) onverminderd het bepaalde onder de 
letters e) en f), administratieve geldboeten 
oplopend tot tienmaal het bedrag van de 
als gevolg van de schending behaalde 
winsten ingeval deze kunnen worden 
bepaald.

Or. en

Motivering

Een boete van tweemaal het bedrag van de behaalde winsten heeft geen afschrikwekkende 
werking, aangezien het bekend is dat de schending moeilijk is te bewijzen en te bestraffen.

Amendement 1248
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de aan de schending ontleende 
winst kan worden bepaald, dragen de 
lidstaten er zorg voor dat het 
maximumniveau gelijk is aan ten minste
tweemaal het bedrag van die winst.

Ingeval de aan de schending ontleende 
winst kan worden bepaald, dragen de 
lidstaten er zorg voor dat het 
maximumniveau gelijk is aan ten minste
tienmaal het bedrag van die winst en niet 
lager dan de verliezen die andere 
marktdeelnemers hebben geleden in 
verband met de schending in kwestie.
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Or. en

Motivering

Sancties dienen zeer nadelig te zijn voor de persoon die de richtlijn schendt.

Amendement 1249
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel zijn de 
aard van administratieve maatregelen en 
sancties en de hoogte van administratieve 
geldboeten onderworpen aan in de 
nationale wetgeving vastgelegde 
voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn in de nationale wetgeving onderscheid te maken met betrekking tot de 
aard en de hoogte van sancties; het moet niet aan bevoegde autoriteiten worden overgelaten 
de hoogte te bepalen. Het proportionaliteitsbeginsel is op zowel formeel als feitelijk niveau 
van toepassing. De sanctie moet evenredig zijn met de schending, zowel vanuit wettelijk 
oogpunt als voor wat betreft de toepassing ervan.

Amendement 1250
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten bij de vaststelling 
van de aard van administratieve sancties of 
maatregelen en van de omvang van 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten bij de vaststelling 
van de aard van administratieve sancties of 
maatregelen en van de omvang van 
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administratieve geldboeten alle relevante 
omstandigheden in aanmerking nemen, 
zoals onder meer:

administratieve geldboeten alle relevante 
omstandigheden in aanmerking nemen, 
zoals onder meer, waar van toepassing:

Or. en

Amendement 1251
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende 
mechanismen opzetten om de melding van 
schendingen van de bepalingen van 
Verordening …/… (MiFIR) en van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn aan de bevoegde autoriteiten 
aan te moedigen.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende en 
betrouwbare mechanismen opzetten om de 
melding van mogelijke en daadwerkelijke
schendingen van de bepalingen van 
Verordening …/… (MiFIR) en van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn aan de bevoegde autoriteiten 
aan te moedigen.

Or. en

Amendement 1252
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) passende regelingen ter bescherming 
van werknemers van financiële instellingen 
die schendingen aanklagen die binnen een 
financiële instelling hebben 
plaatsgevonden;

(b) passende regelingen, met inbegrip van 
volledige anonimiteit, ter bescherming van 
werknemers van financiële instellingen die 
schendingen aanklagen die binnen een 
financiële instelling hebben 
plaatsgevonden;

Or. en
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Amendement 1253
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) passende regelingen ter bescherming 
van werknemers van financiële instellingen 
die schendingen aanklagen die binnen een 
financiële instelling hebben 
plaatsgevonden;

(b) passende bescherming en de 
mogelijkheid van anonimiteit voor
werknemers van financiële instellingen die 
schendingen aanklagen die binnen een 
financiële instelling hebben 
plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 1254
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) duidelijke regels die instellingen 
verbieden te vragen naar de identiteit van 
een individu die een schending heeft 
gemeld.

Or. en

Amendement 1255
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat financiële 
instellingen over passende procedures 
moeten beschikken opdat hun werknemers 

2. De lidstaten schrijven voor dat financiële 
instellingen over passende procedures 
moeten beschikken opdat hun werknemers 
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in staat zijn schendingen intern via een 
specifiek kanaal te melden.

in staat zijn schendingen intern via een 
specifiek kanaal te melden. Dergelijke 
procedures kunnen worden bewerkstelligd 
via collectieve overeenkomsten of via 
andere door de sociale partners tot stand 
gebrachte regelingen. De onder de letters 
b), c) en c bis) van de tweede alinea van 
lid 1 vermelde bescherming is ook hier 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Er bestaan reeds goed vastgelegde procedures waarin verkozen vakbondsvertegenwoordigers 
als tussenpersoon kunnen fungeren bij interne meldingen. Er moet tevens volledige 
bescherming worden gewaarborgd voor werknemers die gebruik maken van dergelijke 
procedures.

Amendement 1256
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Eventuele geheimhoudingsregels 
mogen een werknemer er niet van 
weerhouden schendingen aan de kaak te 
stellen die binnen een financiële instelling 
hebben plaatsgevonden. Alle informatie 
die als bewijslast kan dienen voor 
schendingen die binnen een financiële 
instelling hebben plaatsgevonden, wordt 
niet langer als vertrouwelijk beschouwd 
en wanneer dergelijke informatie te 
goeder trouw wordt gemeld leidt dit voor 
de betrokken persoon tot geen enkele 
vorm van aansprakelijkheid.

Or. en
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Amendement 1257
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen met 
betrekking tot de procedures en 
formulieren voor de verstrekking van 
informatie als bedoeld in dit artikel.

Schrappen

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
ESMA shall submit those draft 
implementing technical standards to the 
Commission by [XX].

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van procedures en formulieren dient geen prioriteit van de ESMA te zijn.

Amendement 1258
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat ook  één of 
meer van onderstaande, naar nationaal 
recht bepaalde instanties zich in het belang 
van de consument en overeenkomstig het 
nationale recht tot de rechter of de 
bevoegde administratieve instanties kunnen 
wenden om de toepassing van Verordening

2. De lidstaten bepalen dat ook 
onderstaande, naar nationaal recht bepaalde 
instanties zich in het belang van de 
consument en overeenkomstig het 
nationale recht tot de rechter of de 
bevoegde administratieve instanties kunnen 
wenden om de toepassing van Verordening
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(EU) nr. …/… [MiFIR] en van  de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn af te dwingen:

(EU) nr. …/… [MiFIR] en van  de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn af te dwingen:

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van het BEUC.

Amendement 1259
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 bis
Wettelijke aansprakelijkheid

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant zich opzettelijk of door 
grove nalatigheid schuldig heeft gemaakt 
aan een van de in artikel 75 van deze 
richtlijn vermelde schendingen met 
nadelige gevolgen voor een belegger, deze 
belegger een vordering kan instellen tegen 
de onderneming of marktexploitant in 
kwestie met betrekking tot de hem 
berokkende schade.
Een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant handelt met grove 
nalatigheid wanneer zij/hij de uit deze 
richtlijn voortvloeiende taken op ernstige 
wijze veronachtzaamt.
Wanneer een belegger feiten aandraagt 
waaruit kan worden afgeleid dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant zich schuldig heeft 
gemaakt aan een van de in artikel 75 van 
deze richtlijn vermelde schendingen, 
waarborgen de lidstaten dat het aan de 
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beleggingsonderneming of de 
marktexploitant is om te bewijzen dat zij 
zich niet aan deze schending hebben 
schuldig gemaakt of dat de schending in 
kwestie geen gevolgen heeft gehad voor de 
belangen van de belegger.
De in lid 1 vermelde wettelijke 
aansprakelijkheid mag niet op voorhand 
bij overeenkomst worden uitgesloten of 
beperkt. De listaten zorgen ervoor dat 
clausules in dergelijke overeenkomsten 
waarmee de wettelijke aansprakelijkheid 
op voorhand wordt uitgesloten of beperkt, 
nietig worden geacht.
De lidstaten waarborgen dat de 
verjaringstermijn voor vorderingen met 
betrekking tot een in artikel 75 van deze 
richtlijn genoemde schending ingaat 
wanneer beleggers met zekerheid kennis 
nemen van de schending of hier met 
zekerheid kennis van hadden moeten 
nemen zonder grove nalatigheid.
De verjaringstermijnen hebben een duur 
van ten minste 10 jaar.

Or. en

Amendement 1260
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen zorg voor  de 
inrichting van efficiënte en doeltreffende 
klachten- en verhaalsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen betreffende het 
verrichten door beleggingsondernemingen 
van beleggingsdiensten en nevendiensten, 
waarbij in voorkomend geval van 
bestaande organen gebruik wordt gemaakt.

1. De lidstaten dragen zorg voor  de 
inrichting van efficiënte en doeltreffende 
klachten- en verhaalsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen betreffende het 
verrichten door beleggingsondernemingen 
van beleggingsdiensten en nevendiensten, 
waarbij in voorkomend geval van 
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De lidstaten dragen er voorts zorg voor 
dat alle beleggingsondernemingen zich 
aansluiten bij een of meer van deze 
organen die dergelijke klachten- en 
verhaalsprocedures implementeren. 

bestaande organen gebruik wordt gemaakt.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid houden om consumentengeschillen via bestaande 
instanties buitengerechtelijk te beslechten, ook wanneer het geschillen betreft met betrekking 
tot diensten die zijn verleend door beleggingsondernemingen. Er zijn bestaande nationale 
systemen in de lidstaten waarbij beleggingsondernemingen zich niet hoeven aan te sluiten of 
kunnen aansluiten bij het desbetreffende orgaan. Binnen dergelijke systemen wordt een klacht 
van een consument zelfs behandeld wanneer de beleggingsonderneming geen medewerking 
verleent.

Amendement 1261
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer, gelet op de toestand van de 
effectenmarkten in de lidstaat van 
ontvangst, de werkzaamheden van een 
gereglementeerde markt , een MTF of een 
OTF  die in een lidstaat van ontvangst 
voorzieningen heeft geïnstalleerd, van 
aanzienlijk belang zijn geworden voor de 
werking van de effectenmarkten en de 
bescherming van de beleggers in die 
lidstaat van ontvangst, treffen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst en 
de lidstaat van ontvangst evenredige 
samenwerkingsregelingen.

2. Wanneer, gelet op de toestand van de 
effectenmarkten in de lidstaat van 
ontvangst, de werkzaamheden van een 
gereglementeerde markt of een MTF die in 
een lidstaat van ontvangst voorzieningen 
heeft geïnstalleerd, van aanzienlijk belang 
zijn geworden voor de werking van de 
effectenmarkten en de bescherming van de 
beleggers in die lidstaat van ontvangst, 
treffen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst en de lidstaat van 
ontvangst evenredige 
samenwerkingsregelingen.

Or. en

Amendement 1262
Olle Schmidt
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namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) elk overeenkomstig artikel 72, lid 1,
onder f), gedaan verzoek om de omvang 
van een positie of risico te verminderen;

(a) elk overeenkomstig artikel 72, onder f), 
gedaan verzoek om de omvang van een 
positie of risico te verminderen;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 72.

Amendement 1263
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elke overeenkomstig artikel 72, lid 1,
onder g), ingestelde beperking op het 
vermogen van personen om een 
derivatencontract te sluiten.

(b) elke overeenkomstig artikel 72, onder 
g), ingestelde beperking op het vermogen 
van personen om een derivatencontract te 
sluiten.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 72.

Amendement 1264
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zulks relevant is, wordt bij de 
kennisgeving melding gemaakt van de 
bijzonderheden van het overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder f), gedane verzoek, 
met inbegrip van de identiteit van de 
persoon of personen tot wie het verzoek 
was gericht en de redenen die eraan ten 
grondslag liggen, alsook de reikwijdte van 
de overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder 
g), ingestelde beperkingen, met inbegrip 
van de betrokken persoon of categorie 
personen, de desbetreffende financiële 
instrumenten, eventuele kwantitatieve 
maatregelen of drempels zoals het 
maximumaantal contracten dat personen 
kunnen sluiten voordat een limiet wordt 
bereikt, eventuele vrijstellingen, en de 
redenen die eraan ten grondslag liggen.

Indien zulks relevant is, wordt bij de 
kennisgeving melding gemaakt van de 
bijzonderheden van het overeenkomstig 
artikel 72, onder f), gedane verzoek, met 
inbegrip van de identiteit van de persoon of 
personen tot wie het verzoek was gericht 
en de redenen die eraan ten grondslag 
liggen, alsook de reikwijdte van de 
overeenkomstig artikel 72, onder g), 
ingestelde beperkingen, met inbegrip van 
de betrokken persoon of categorie 
personen, de desbetreffende financiële 
instrumenten, eventuele kwantitatieve 
maatregelen of drempels zoals het 
maximumaantal contracten dat personen 
kunnen sluiten voordat een limiet wordt 
bereikt, eventuele vrijstellingen, en de 
redenen die eraan ten grondslag liggen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 72.

Amendement 1265
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zulks relevant is, wordt bij de 
kennisgeving melding gemaakt van de 
bijzonderheden van het overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder f), gedane verzoek, 
met inbegrip van de identiteit van de 
persoon of personen tot wie het verzoek 
was gericht en de redenen die eraan ten 
grondslag liggen, alsook de reikwijdte van 
de overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder 
g), ingestelde beperkingen, met inbegrip 

Indien zulks relevant is, wordt bij de 
kennisgeving melding gemaakt van de 
bijzonderheden van het overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder f), gedane verzoek, 
met inbegrip van de identiteit van de 
persoon of personen tot wie het verzoek 
was gericht en de redenen die eraan ten 
grondslag liggen, alsook de reikwijdte van 
de overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder 
g), ingestelde beperkingen, met inbegrip 
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van de betrokken persoon of categorie 
personen, de desbetreffende financiële 
instrumenten, eventuele kwantitatieve 
maatregelen of drempels zoals het 
maximumaantal contracten dat personen 
kunnen sluiten voordat een limiet wordt 
bereikt, eventuele vrijstellingen, en de 
redenen die eraan ten grondslag liggen.

van de betrokken persoon of categorie 
personen, de desbetreffende financiële 
instrumenten, eventuele kwantitatieve 
maatregelen of drempels zoals de 
uistaande posities die personen kunnen
innemen voordat een limiet wordt bereikt, 
eventuele vrijstellingen, en de redenen die 
eraan ten grondslag liggen.

Or. en

Amendement 1266
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bevoegde autoriteit van een lidstaat die 
overeenkomstig dit lid een kennisgeving 
ontvangt, kan maatregelen op grond van 
artikel 72, lid 1, onder f) of g), nemen 
wanneer zij ervan overtuigd is dat de 
maatregelen noodzakelijk zijn om het doel 
van de andere bevoegde autoriteit te 
verwezenlijken. De bevoegde autoriteit 
gaat eveneens over tot kennisgeving 
overeenkomstig dit lid wanneer zij 
voornemens is maatregelen te treffen.

Een bevoegde autoriteit van een lidstaat die 
overeenkomstig dit lid een kennisgeving 
ontvangt, kan maatregelen op grond van 
artikel 72, onder f) of g), nemen wanneer 
zij ervan overtuigd is dat de maatregelen 
noodzakelijk zijn om het doel van de 
andere bevoegde autoriteit te 
verwezenlijken. De bevoegde autoriteit 
gaat eveneens over tot kennisgeving 
overeenkomstig dit lid wanneer zij 
voornemens is maatregelen te treffen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 72.

Amendement 1267
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen  om de criteria te bepalen 
op grond waarvan de werkzaamheden van 
een gereglementeerde markt in een lidstaat 
van ontvangst kunnen worden beschouwd 
als zijnde van aanzienlijk belang voor de 
werking van de effectenmarkten en de 
bescherming van de beleggers in die 
lidstaat van ontvangst.

7. De Commissie krijgt, in overleg met de 
ESMA, de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen  om de criteria te bepalen 
op grond waarvan de werkzaamheden van 
een gereglementeerde markt in een lidstaat 
van ontvangst kunnen worden beschouwd 
als zijnde van aanzienlijk belang voor de 
werking van de effectenmarkten en de 
bescherming van de beleggers in die 
lidstaat van ontvangst.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt de Commissie verplicht de ESMA te raadplegen alvorens te handelen.

Amendement 1268
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen tevens 
situaties naar de ESMA verwijzen 
wanneer een bevoegde autoriteit het niet 
eens is met de procedure of de inhoud van 
het optreden of het niet-optreden door een 
bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat met betrekking tot bepalingen van 
deze richtlijn of van Verordening (EU) nr. 
…/… [MiFIR].

Or. en

Motivering

De bindende bemiddelingsprocedure moet van toepassing zijn op alle bepalingen van 
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genoemde richtlijn en van de MiFIR om te waarborgen dat regels op de gehele interne markt 
consistent worden gehandhaafd.

Amendement 1269
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 90 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van ontvangst van een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF  duidelijke en aantoonbare redenen 
heeft om aan te nemen dat deze 
gereglementeerde markt, MTF of OTF
niet voldoet aan de verplichtingen die uit 
de ter uitvoering van deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen voortvloeien, stelt 
zij de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst van de gereglementeerde 
markt, de MTF of de OTF  van deze 
bevindingen in kennis.

Indien de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van ontvangst van een 
gereglementeerde markt of een MTF 
duidelijke en aantoonbare redenen heeft 
om aan te nemen dat deze 
gereglementeerde markt of MTF niet 
voldoet aan de verplichtingen die uit de ter 
uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen voortvloeien, stelt zij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst van de gereglementeerde markt
of de MTF van deze bevindingen in kennis.

Or. en

Amendement 1270
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking en informatie-uitwisseling 
met de ESMA

Samenwerking en informatie-uitwisseling 
met de ESMA, binnen het Europees 
Systeem voor financieel toezicht (ESFS), 
en met het Europees Stelsel van Centrale 
Banken (ESCB)

Or. en
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Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet de voorgestelde MiFID het 
samenwerkingsbeginsel weerspiegelen zoals geformuleerd in het kader van de recente 
hervorming van het Europees financieel toezicht. Bovendien dienen de regelingen met 
betrekking tot het delen van informatie te worden verbeterd voor de bij het ESCB aangesloten 
centrale banken, met inbegrip van de ECB. De ECB beveelt aan om, indien van toepassing, 
vergelijkbare wijzigingen aan te brengen in andere relevante richtlijnen met betrekking tot de 
financiële sector - zie ook amendement 3 op artikel 7 van de voorgestelde richtlijn in het 
advies van de ECB CON/2012/5. (Suggestie van de ECB)

Amendement 1271
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking en informatie-uitwisseling 
met de ESMA

Samenwerking en informatie-uitwisseling 
met de ESMA, binnen het Europees 
Systeem voor financieel toezicht (ESFS), 
en met het Europees Stelsel van Centrale 
Banken (ESCB)

Or. en

Amendement 1272
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De bevoegde autoriteiten werken, als 
partijen bij het ESFS, in vertrouwen en 
met volledig wederzijds respect samen, 
met name om te zorgen voor een passende 
en betrouwbare informatiestroom tussen 
hen en de andere partijen bij het ESFS, in 
overeenstemming met het beginsel van 
loyale samenwerking overeenkomstig 
artikel 4, lid 3, van het Verdrag 
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betreffende de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet de voorgestelde MiFID het 
samenwerkingsbeginsel weerspiegelen zoals geformuleerd in het kader van de recente 
hervorming van het Europees financieel toezicht. Bovendien dienen de regelingen met 
betrekking tot het delen van informatie te worden verbeterd voor de bij het ESCB aangesloten 
centrale banken, met inbegrip van de ECB.

Amendement 1273
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten werken, 
als partijen bij het ESFS, in vertrouwen 
en met volledig wederzijds respect samen, 
met name om te zorgen voor een passende 
en betrouwbare informatiestroom tussen 
hen en de andere partijen bij het ESFS, in 
overeenstemming met het beginsel van 
loyale samenwerking overeenkomstig 
artikel 4, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet de voorgestelde MiFID het 
samenwerkingsbeginsel weerspiegelen zoals geformuleerd in het kader van de recente 
hervorming van het Europees financieel toezicht. Bovendien dienen de regelingen met 
betrekking tot het delen van informatie te worden verbeterd voor de bij het ESCB aangesloten 
centrale banken, met inbegrip van de ECB. De ECB beveelt aan om, indien van toepassing, 
vergelijkbare wijzigingen aan te brengen in andere relevante richtlijnen met betrekking tot de 
financiële sector - zie ook amendement 3 op artikel 7 van de voorgestelde richtlijn in het 
advies van de ECB CON/2012/5. (Suggestie van de ECB)
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Amendement 1274
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van deze richtlijn en 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening
(EU) nr. 1095/2010.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van deze richtlijn en 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening
(EU) nr. 1095/2010 en zij verstrekken, 
indien van toepassing, de bij het ESCB 
aangesloten centrale banken alle 
informatie die relevant is voor de 
vervulling van hun respectievelijke taken.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet de voorgestelde MiFID het 
samenwerkingsbeginsel weerspiegelen zoals geformuleerd in het kader van de recente 
hervorming van het Europees financieel toezicht. Bovendien dienen de regelingen met 
betrekking tot het delen van informatie te worden verbeterd voor de bij het ESCB aangesloten 
centrale banken, met inbegrip van de ECB. De ECB beveelt aan om, indien van toepassing, 
vergelijkbare wijzigingen aan te brengen in andere relevante richtlijnen met betrekking tot de 
financiële sector - zie ook amendement 3 op artikel 7 van de voorgestelde richtlijn in het 
advies van de ECB CON/2012/5. (Suggestie van de ECB)

Amendement 1275
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van deze richtlijn en 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening
(EU) nr. 1095/2010.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van deze richtlijn en 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening
(EU) nr. 1095/2010 en zij verstrekken, 
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indien van toepassing, de bij het ESCB 
aangesloten centrale banken alle 
informatie die relevant is voor de 
vervulling van hun respectievelijke taken.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet de voorgestelde MiFID het 
samenwerkingsbeginsel weerspiegelen zoals geformuleerd in het kader van de recente 
hervorming van het Europees financieel toezicht. Bovendien dienen de regelingen met 
betrekking tot het delen van informatie te worden verbeterd voor de bij het ESCB aangesloten
centrale banken, met inbegrip van de ECB.

Amendement 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 91 bis
Adviescommissie van de ESMA inzake 

hoogfrequente handel
Uiterlijk op 30 juni 2014 richt de ESMA 
een adviescommissie van nationale 
deskundigen op om vormen van 
hoogfrequente handel te bepalen die 
potentieel marktmanipulatie inhouden, 
teneinde:
a) de kennis van de ESMA over 
hoogfrequente handel te vergroten; 
alsmede
b) te voorzien in een lijst van 
misbruikpraktijken met betrekking tot 
hoogfrequente handel, met inbegrip van 
"spoofing", "quote stuffing" en 
"layering", voor de toepassing van artikel 
5, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 
…/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van …  [MAR].
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Or. en

Amendement 1277
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -92 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 bis
Algemene bepalingen

1. Een entiteit uit een derde land die een 
derivatencontract sluit met een Europese 
tegenpartij, wanneer dit derivaat een 
direct, substantieel en te voorzien effect 
heeft binnen de Unie in de zin van artikel 
4, lid 1, letters a) tot en met v) van 
Verordening (EU) nr. …/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende otc-derivatentransacties, 
centrale tegenpartijen en 
transactieregisters (EMIR), ontvangt een 
voorafgaande vergunning van de ESMA 
indien zij fungeert als handelaar in 
derivatencontracten, regelmatig 
derivatencontracten sluit met 
tegenpartijen als onderdeel van de 
gebruikelijke bedrijfsactiviteiten voor 
eigen rekening, of activiteiten ontplooit 
waarmee zij in het handelscircuit naam 
heeft gemaakt als handelaar of 
marktmaker in derivatencontracten.
2. De in lid 1 genoemde entiteiten uit 
derde landen worden door de ESMA 
opgenomen in een register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt overeenkomstig artikel 38 
van Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR].
3. De ESMA verleent de in lid 1 vermelde 
vergunning uitsluitend wanneer zij van 
mening is dat de juridische, toezichts- en 
handhavingsregelingen in het land van 
oorsprong van de entiteit voldoen aan de 
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volgende voorwaarden:
a) de beleggingsdiensten en -activiteiten 
geschieden op basis van een vergunning 
en zijn doorlopend onderworpen aan 
effectief toezicht en effectieve 
handhaving;
b) voor de verleende beleggingsdiensten 
en -activiteiten gelden toereikende 
kapitaalvereisten en passende vereisten 
met betrekking tot aandeelhouders en 
leden van hun leidinggevend orgaan;
c) voor de beleggingsdiensten en -
activiteiten gelden adequate 
organisatorische vereisten op het gebied 
van interne controlefuncties;
d) de beleggingsdiensten en -activiteiten 
zijn onderworpen aan passende 
bedrijfsvoeringsregels;
4. Aan de Commissie worden 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
het volgende wordt gespecificeerd:
a) de informatie die de entiteit uit het 
derde land in haar registratieaanvraag 
aan de ESMA moet verstrekken 
overeenkomstig lid 3;
b) de vorm waarin de overeenkomstig lid 1 
te leveren informatie wordt verstrekt;
c) de in lid 3 uiteengezette criteria.
De in de eerste alinea bedoelde technische 
reguleringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ESMA dient voor […]* een ontwerp 
voor deze technische reguleringsnormen 
in bij de Commissie.
_________________
*PB gelieve datum in te voegen: …

Or. en
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Amendement 1278
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -92 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 ter
Mechanisme ter voorkoming van 

overlappende of tegenstrijdige regels
1. De Commissie wordt door de ESMA 
bijgestaan bij het toezicht op en de 
voorbereiding van de verslagen aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
internationale toepassing van de in artikel 
92 bis vastgelegde beginselen, in het 
bijzonder betreffende potentieel 
overlappende of tegenstrijdige vereisten 
met betrekking tot marktdeelnemers, en 
zij beveelt mogelijke maatregelen aan.
2. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 
zij verklaart dat de juridische, toezichts-
en handhavingsregelingen van het 
betrokken derde land in overeenstemming 
zijn met de uit deze richtlijn 
voortvloeiende vereisten:
a) wanneer de juridische en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
waarborgen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben 
voldoen aan juridisch bindende vereisten 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan 
dat van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Verordening (EU) nr. …/… (MiFIR) en 
in Richtlijn 2006/49/EG [richtlijn inzake 
kapitaaltoereikendheid] en in de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen;
b) wanneer het derde land mogelijkheden 
schept voor gelijkwaardige wederzijdse 
erkenning van het prudentiële kader dat 
van toepassing is op deze entiteiten en op 
gelijkwaardige wederzijdse toegang tot 
hun markt;
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c) wanneer de juridische en 
toezichtsregelingen van het derde land 
bescherming waarborgen voor beleggers 
die gelijkwaardig is aan de in deze 
richtlijn vastgelegde bescherming; en
d) wanneer de juridische en 
toezichtsregelingen van het derde land 
doeltreffend en op een rechtvaardige en
niet-verstorende manier worden toegepast 
en gehandhaafd, zodat effectief toezicht 
en effectieve handhaving in dat derde 
land worden gewaarborgd.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 95, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
3. Een uitvoeringshandeling met 
betrekking tot gelijkwaardigheid zoals 
bedoeld in lid 2 houdt in dat tegenpartijen 
die een derivatencontract sluiten 
overeenkomstig de in artikel 92 bis 
vermelde procedure worden uitgezonderd 
van de in lid 1 van artikel 92 bis bedoelde 
vergunningsprocedure.
4. De ESMA brengt 
samenwerkingsregelingen tot stand met 
de relevante bevoegde autoriteiten van 
derde landen waarvan de juridische en 
toezichtskaders als gelijkwaardig zijn 
erkend in overeenstemming met lid 1. In 
die regelingen wordt ten minste het 
volgende gespecificeerd:
a) het mechanisme voor de uitwisseling 
van informatie tussen de ESMA en de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
derde landen, waaronder toegang tot alle 
door de ESMA gevraagde informatie met 
betrekking tot buiten de EU gevestigde 
ondernemingen die in derde landen een 
vergunning hebben;
b) het mechanisme voor onverwijlde 
kennisgeving aan de ESMA indien een 
bevoegde autoriteit van een derde land 
van mening is dat een onderneming uit 
een derde land die onder haar toezicht 
valt en die door ESMA is geregistreerd in 
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het register dat is opgesteld krachtens 
artikel 38 van Verordening (EU) nr. …/… 
(MiFIR) de voorwaarden voor haar 
vergunning of andere wetgeving waaraan 
zij zich moet houden, overtreedt;
c) de procedures met betrekking tot de 
coördinatie van toezichtsactiviteiten, 
waaronder, indien nodig, inspecties ter 
plaatse.
5. De Commissie houdt, in samenwerking 
met de ESMA, toezicht op de effectieve 
tenuitvoerlegging door derde landen ten 
aanzien waarvan een 
uitvoeringshandeling inzake 
gelijkwaardigheid is vastgesteld, van de 
vereisten die gelijkwaardig zijn aan de in 
artikel 92 bis vastgelegde vereisten en 
brengt regelmatig – en minstens eenmaal 
per jaar –verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. Indien uit het 
verslag blijkt dat de autoriteiten van een 
derde land de gelijkwaardige vereisten op 
ontoereikende of inconsistente wijze 
toepassen, trekt de Commissie de 
erkenning van het als gelijkwaardig 
aangemerkte juridische kader van het 
derde land in kwestie in binnen 30 
kalenderdagen na de presentatie van het 
verslag. Indien de uitvoeringshandeling 
inzake gelijkwaardigheid wordt 
ingetrokken, zijn de entiteiten uit het 
derde land automatisch opnieuw aan alle 
in deze richtlijn vervatte vereisten 
onderworpen.

Or. en

Amendement 1279
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot artikel 2, lid 3, 
artikel 4, leden 1 en 2, artikel 13, lid 1,
artikel 16, lid 12, artikel 17, lid 6, artikel 
23, lid 3, artikel 24, lid 8, artikel 25, lid 6, 
artikel 27, lid 7, artikel 28, lid 3, artikel 
30, lid 5, artikel 32, lid 3, artikel 35, lid 8,
artikel 44, lid 4, artikel 51, lid 7, artikel 
52, lid 6, artikel 53, lid 4, artikel 59, lid 3, 
artikel 60, lid 5, artikel 66, leden 6 en 7, 
artikel 67, leden 3, 7 en 8, artikel 68, lid 5,
artikel 83, lid 7, en artikel 99, lid 2.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot artikel 13, lid 1, 
35, lid 8, 44, lid 4, 66, lid 7, 67, lid 7, 67,
lid 8, 68, lid 5, 83, lid 7, en 99, lid 2.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met andere wijzigingen in de tekst.

Amendement 1280
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de werking van georganiseerde 
handelsfaciliteiten, rekening houdend met 
de door de bevoegde autoriteiten 
opgedane toezichtervaring, het aantal 
georganiseerde handelsfaciliteiten 
waaraan in de EU vergunning is verleend, 
en het marktaandeel van deze 
handelsfaciliteiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 1281
Anne E. Jensen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het effect van de invoering van een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor 
aandelen;

Or. en

Amendement 1282
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de ontwikkeling van de prijzen met 
betrekking tot marktgegevens in het 
algemeen;

Or. en

Amendement 1283
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het effect van de voorschriften 
betreffende geautomatiseerde en 
hoogfrequente handel;

(c) het effect van de voorschriften 
betreffende geautomatiseerde en 
hoogfrequente handel, met inbegrip van 
een evaluatie van de in artikel 17, lid 3, 
uiteengezette verplichtingen en van de 
vraag of dit lid naar behoren functioneert 
of moet worden uitgebreid zodat ook 
aandelencategorieën en individuele 
aandelen hieronder komen te vallen;
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Or. en

Amendement 1284
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) of de in artikel 17 uiteengezette 
vereisten met betrekking tot de minimale 
noteringseenheid wezenlijke gevolgen 
hebben gehad voor de markttransacties;

Or. en

Amendement 1285
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het effect van de toepassing van 
limieten of alternatieve regelingen op de 
liquiditeit, het marktmisbruik en de 
voorwaarden voor de ordelijke 
koersvorming en afwikkeling op 
grondstoffenderivatenmarkten;

(e) het effect van de toepassing van 
limieten en aanvullende regelingen op de 
liquiditeit die nodig is voor bonafide 
afdekkingstransacties, het marktmisbruik 
en het waarborgen van een orderlijke 
koersvormingsfunctie en orderlijke 
afwikkelingsvoorwaarden op 
grondstoffenderivatenmarkten en het 
voorkomen, beperken of uitbannen van 
excessieve speculatie en prijsvolatiliteit;

Or. en

Amendement 1286
Kay Swinburne
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de werking van de overeenkomstig titel 
V ingestelde geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling, en met name 
de beschikbaarheid volgens 
gebruiksvriendelijke normen en tegen een 
redelijke kostprijs van geconsolideerde 
informatie na de handel van hoge kwaliteit 
die de gehele markt omvat. Teneinde de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van 
geconsolideerde informatie na de handel te 
verzekeren, gaat het verslag van de 
Commissie eventueel vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel tot oprichting van een 
enkele entiteit die een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling exploiteert.

(f) de werking van de overeenkomstig titel 
V ingestelde geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling, en met name 
de beschikbaarheid volgens 
gebruiksvriendelijke normen en tegen een 
redelijke kostprijs van geconsolideerde 
informatie na de handel van hoge kwaliteit 
die de gehele markt omvat. Teneinde de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van 
geconsolideerde informatie na de handel te 
verzekeren, gaat het verslag van de 
Commissie eventueel vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel tot oprichting van een 
enkele entiteit die een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling exploiteert in 
alle activacategorieën.

Or. en

Amendement 1287
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de naleving door 
beleggingsondernemingen van de in 
[artikel 27] vastgelegde verplichtingen 
inzake optimale uitvoering en de mate van 
transparantie vóór de handel op de EU-
markt, hoofdzakelijk met betrekking tot de 
kwaliteit van vóór de handel te 
verstrekken informatie en de 
toegankelijkheid hiervan voor beleggers, 
daarbij onder andere rekening houdend 
met de mate van marktfragmentatie. Het 
verslag van de Commissie gaat, indien 
nodig, vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel voor de 
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totstandbrenging van een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling met 
betrekking tot vóór de handel te 
verstrekken informatie.

Or. en

Amendement 1288
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op […] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

De lidstaten dienen uiterlijk op […]* de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

____________________
*PB gelieve datum in te voegen: een jaar 
na inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 1289
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen deze maatregelen toe 
vanaf […], met uitzondering van de 
bepalingen tot omzetting van artikel 67, lid 
2, die van toepassing zijn vanaf [2 jaar na 

De lidstaten passen deze maatregelen toe 
vanaf […]* , met uitzondering van de 
bepalingen tot omzetting van artikel 67, lid 
2, die van toepassing zijn vanaf [1 jaar na 
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de toepassingsdatum van de rest van de 
richtlijn].

de toepassingsdatum van de rest van de 
richtlijn].

__________________

*PB gelieve datum in te voegen: 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 1290
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bestaande ondernemingen van derde 
landen mogen tot [vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] op 
grond van nationale regelingen diensten en 
activiteiten in de lidstaten blijven 
verrichten.

1. Bestaande ondernemingen van derde 
landen mogen tot 31 december 2016 op 
grond van nationale regelingen diensten en 
activiteiten voor niet-professionele 
beleggers in de lidstaten blijven verrichten.

Or. en

Amendement 1291
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot verlenging 
van de in lid 1 vastgelegde 
toepassingsperiode, rekening houdend 
met de gelijkwaardigheidsbesluiten die de 
Commissie reeds overeenkomstig artikel 
41, lid 3, heeft genomen en met de 

Schrappen
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verwachte ontwikkelingen in het toezicht-
en regelgevingskader van derde landen.

Or. en

Amendement 1292
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 101 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 101 bis
Wijziging van Richtlijn 98/26/EG

Richtlijn 98/26/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
Aan artikel 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Deze richtlijn is niet van toepassing op 
emissierechten bestaande uit eenheden 
waarvan is vastgesteld dat deze in 
overeenstemming zijn met de vereisten 
van Richtlijn 2003/87/EG 
(emissiehandelssysteem)".

Or. en

Motivering

De richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en 
effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen is niet geschikt voor emissierechten.

Amendement 1293
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het bewaren en beheren van 
financiële instrumenten voor rekening 
van cliënten, met inbegrip van 
bewaarneming en daarmee 
samenhangende diensten zoals contanten-
en/of zekerhedenbeheer.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bewaarnemingsdiensten moeten als nevendiensten binnen de MiFID worden blijven 
beschouwd, aangezien veel van de MiFID-bepalingen niet geschikt zijn voor centrale 
effectenbewaarinstellingen (CSD´s) of bewaarders. Niettemin moeten deze diensten beter 
onder de loep worden genomen in het kader van de nieuwe verordening betreffende 
effectenbewaarinstellingen en de richtlijn betreffende effectenrecht.

Amendement 1294
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het bewaren en beheren van 
financiële instrumenten voor rekening 
van cliënten, met inbegrip van 
bewaarneming en daarmee 
samenhangende diensten zoals contanten-
en/of zekerhedenbeheer.

Schrappen

Or. en

Amendement 1295
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het bewaren en beheren van financiële 
instrumenten voor rekening van cliënten, 
met inbegrip van bewaarneming en 
daarmee samenhangende diensten zoals 
contanten- en/of zekerhedenbeheer.

(9) Het bewaren en beheren van financiële 
instrumenten voor rekening van niet-
professionele cliënten, met inbegrip van 
bewaarneming en daarmee samenhangende 
diensten zoals contanten- en/of 
zekerhedenbeheer, ingeval deze diensten 
als de voornaamste dienst aan cliënten 
worden aangeboden.

Or. en

Motivering

Het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van niet-professionele 
cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals 
contanten- en/of zekerhedenbeheer, ingeval deze diensten als de voornaamste dienst aan 
cliënten worden aangeboden.

Amendement 1296
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het exploiteren van georganiseerde 
handelsfaciliteiten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1297
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Algoritimische handel zoals 
gedefinieerd in artikel 4, lid 2, punt 30, 
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van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Algoritmische handel;

Or. en

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat alle algoritmische handelaren, zelfs degenen die slechts 
voor eigen rekening handelen, worden opgenomen in het toepassingsgebied van de MiFID en 
de MiFIR.

Amendement 1299
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Betrokkenheid bij algoritmische 
handel;

Or. en

Amendement 1300
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel B – punt -1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Bewaring en beheer van financiële 
instrumenten voor rekening van cliënten, 
met inbegrip van bewaarneming en 
daarmee samenhangende diensten zoals 
contanten- en/of zekerhedenbeheer;

Or. en

Amendement 1301
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel B – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Het bewaren en beheren van 
financiële instrumenten voor rekening 
van cliënten, met inbegrip van 
bewaarneming en daarmee 
samenhangende diensten zoals contanten-
en/of zekerhedenbeheer.

Or. en

Motivering

Bewaarnemingsdiensten moeten als nevendiensten binnen de MiFID worden blijven 
beschouwd, aangezien veel van de MiFID-bepalingen niet geschikt zijn voor centrale 
effectenbewaarinstellingen (CSD´s) of bewaarders. Niettemin moeten deze diensten beter 
onder de loep worden genomen in het kader van de nieuwe verordening betreffende 
effectenbewaarinstellingen en de richtlijn betreffende effectenrecht.

Amendement 1302
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel B – punt 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Verzekeringscontracten die 
verbonden zijn aan 
beleggingsgerelateerde instrumenten.

Or. nl

Amendement 1303
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) beleggingsfondsen van het "closed-
end"-type.

Or. en

Amendement 1304
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Opties, futures, swaps, 
rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op effecten, valuta, rentevoeten of 
rendementen, emissierechten  of andere 
afgeleide instrumenten, financiële indexen 
of financiële maatstaven, en die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten.

(4) Opties, futures, swaps, 
rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op effecten, valuta, rentevoeten of
rendementen of andere afgeleide 
instrumenten, financiële indexen of 
financiële maatstaven, en die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten.

Or. en
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Amendement 1305
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt , een OTF,  of 
een MTF.

6. Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt of een MTF, 
niet voor commerciële doeleinden zijn 
bestemd en niet over de kenmerken van 
andere afgeleide financiële instrumenten 
beschikken;

Or. de

Motivering

In de Amerikaanse Dodd-Frank-wet wordt een andere definitie van financiële instrumenten 
gehanteerd waarbij derivaten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering 
expliciet van de categorie "financiële instrumenten" worden uitgesloten. Om te voorkomen 
dat Europese ondernemingen in een nadelige positie terecht komen, dient de defintie te 
worden aangepast. 

Amendement 1306
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt , een OTF,  of 
een MTF.

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt, een OTF,  of 
een MTF, en die niet voor commerciële 
doeleinden zijn bestemd en niet over de 
kenmerken van andere afgeleide 



PE489.423v01-00 58/67 AM\901516NL.doc

NL

financiële instrumenten beschikken;

Or. en

Amendement 1307
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt , een OTF,  of 
een MTF.

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en niet bestemd zijn om te
worden afgewikkeld door middel van 
materiële levering, mits zij worden 
verhandeld op een gereglementeerde markt
, een OTF,  of een MTF.

Or. en

Amendement 1308
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt , een OTF, of 
een MTF.

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt of een MTF.

Or. en
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Amendement 1309
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Andere, niet in deel C, punt 6, vermelde 
opties, futures, swaps, termijncontracten en 
andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering en niet voor commerciële 
doeleinden bestemd zijn, en die de 
kenmerken van andere afgeleide financiële 
instrumenten hebben, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of de 
clearing en afwikkeling via erkende 
clearinghouses geschiedt en of er 
regelmatig sprake is van "margin calls" 
(verzoek om storting van extra 
zekerheden).

(7) Andere, niet in deel C, punt 6, vermelde 
opties, futures, swaps, termijncontracten en 
andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering en niet voor commerciële 
doeleinden bestemd zijn, en die de 
kenmerken van andere afgeleide financiële 
instrumenten hebben;

Or. en

Amendement 1310
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Andere, niet in deel C, punt 6, vermelde 
opties, futures, swaps, termijncontracten en 
andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering en niet voor commerciële 
doeleinden bestemd zijn, en die de 
kenmerken van andere afgeleide financiële 
instrumenten hebben, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of de clearing 
en afwikkeling via erkende clearinghouses 

(7) Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde 
opties, futures, swaps, termijncontracten en 
andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, niet zijn bestemd 
om te worden afgewikkeld door middel 
van materiële levering en niet voor 
commerciële doeleinden bestemd zijn, en 
die de kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten hebben, waarbij 
o.a. in aanmerking wordt genomen of de 
clearing en afwikkeling via erkende 
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geschiedt en of er regelmatig sprake is van
"margin calls" (verzoek om storting van 
extra zekerheden).

clearinghouses geschiedt en of er 
regelmatig sprake is van "margin calls"
(verzoek om storting van extra 
zekerheden).

Or. en

Motivering

Dit voorstel zou de EU-wetgeving in overeenstemming brengen met de in de Amerikaanse 
Dodd-Frank-wet gehanteerde definitie van swaps, waarbij het opzettelijkheidselement met 
betrekking tot de levering van de onderliggende grondstof van een termijncontract, de basis 
vormt voor de uitzondering van grondstoffen die op een toekomstig tijdstip fysiek worden 
geleverd. Termijncontracten met fysieke levering die van de definitie van financiële 
instrumenten zouden worden uitgezonderd, vallen automatisch onder de REMIT (verordening 
betreffende de integriteit en de transparantie van de energiemarkt) voor gas en 
energiegrondstoffen.

Amendement 1311
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
inflatiepercentages of andere officiële 
economische statistieken, en die in 
contanten moeten of mogen worden 
afgewikkeld naar keuze van een van de 
partijen, tenzij de reden het in gebreke 
blijven is of een andere gebeurtenis die 
beëindiging van het contract tot gevolg 
heeft, alsmede andere derivatencontracten 
met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatregelen dan 
die vermeld in deel C en die de kenmerken 
van andere afgeleide financiële 
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of zij op een 
gereglementeerde markt , een OTF,  of 
een MTF worden verhandeld of via 

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
inflatiepercentages of andere officiële 
economische statistieken, en die in 
contanten moeten of mogen worden 
afgewikkeld naar keuze van een van de 
partijen, tenzij de reden het in gebreke 
blijven is of een andere gebeurtenis die 
beëindiging van het contract tot gevolg 
heeft, alsmede andere derivatencontracten 
met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatregelen dan 
die vermeld in deel C en die de kenmerken 
van andere afgeleide financiële 
instrumenten bezitten.
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erkende clearinghouses, en tevens of er 
regelmatig sprake is van "margin calls" 
(verzoek om storting van extra 
zekerheden).

Or. en

Amendement 1312
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
inflatiepercentages of andere officiële 
economische statistieken, en die in 
contanten moeten of mogen worden 
afgewikkeld naar keuze van een van de 
partijen, tenzij de reden het in gebreke 
blijven is of een andere gebeurtenis die 
beëindiging van het contract tot gevolg 
heeft, alsmede andere derivatencontracten 
met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatregelen dan 
die vermeld in deel C en die de kenmerken 
van andere afgeleide financiële 
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of zij op een 
gereglementeerde markt , een OTF,  of een 
MTF worden verhandeld of via erkende 
clearinghouses, en tevens of er regelmatig 
sprake is van "margin calls" (verzoek om 
storting van extra zekerheden).

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven,
emissierechten, inflatiepercentages of 
andere officiële economische statistieken, 
en die in contanten moeten of mogen 
worden afgewikkeld naar keuze van een 
van de partijen, tenzij de reden het in 
gebreke blijven is of een andere 
gebeurtenis die beëindiging van het 
contract tot gevolg heeft, alsmede andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
activa, rechten, verbintenissen, indices en 
maatregelen dan die vermeld in deel C en 
die de kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten bezitten, waarbij 
o.a. in aanmerking wordt genomen of zij 
op een gereglementeerde markt , een OTF,
of een MTF worden verhandeld of via 
erkende clearinghouses, en tevens of er 
regelmatig sprake is van "margin calls"
(verzoek om storting van extra 
zekerheden).

Or. en
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Amendement 1313
Rachida Dati

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Emissierechten bestaande uit 
eenheden waarvan is vastgesteld dat deze 
in overeenstemming zijn met de vereisten 
van Richtlijn 2003/87/EG 
(emissiehandelssysteem).

Schrappen

Or. fr

Motivering

Emissierechten zijn geen financiële instrumenten: vanwege hun aard zijn zij niet geschikt om 
als investeringsinstrumenten te worden gebruikt. Zij hebben een concreet doel, namelijk de 
beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Opname van emissierechten in de definitie van 
financiële instrumenten zou ertoe leiden dat financiële wetgeving wordt toegepast op 
industriële ondernemingen die deelnemen aan de reële economie.

Amendement 1314
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis) Om twijfel te voorkomen, worden 
termijncontracten met betrekking tot 
grondstoffen die buiten de beurs (over-
the-counter) worden gesloten en die 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële levering niet gedefinieerd als 
een afgeleid financieel instrument.

Or. en

Motivering

In de tekst van de MiFID II moeten transacties met betrekking tot grondstoffen die buiten de 
beurs (over-the-counter) worden gesloten en die worden afgewikkeld door middel van 
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materiële levering, duidelijker worden uitgesloten van de definitie van afgeleide financiële 
instrumenten. Het amendement beoogt dit concept duidelijker te maken, aangezien het 
essentieel is voor niet-financiële ondernemingen die te maken hebben met fysieke grondstoffen 
en die risico´s beheren die verband houden met hun handelsactiviteiten.

Amendement 1315
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel C bis
Andere instrumenten

(1) Emissierechten bestaande uit 
eenheden waarvan is vastgesteld dat deze 
in overeenstemming zijn met de vereisten 
van Richtlijn 2003/87/EG 
(emissiehandelssysteem) worden 
uitsluitend behandeld als financiële 
instrumenten voor de toepassing van deze 
richtlijn, Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR], Verordening (EU) nr. …/… 
[Marktmisbruikverordening], Richtlijn 
(EU) nr. …/… [Richtlijn marktmisbruik]

Or. en

Motivering

Emissierechten zijn vanwege hun aard geen financiële instrumenten.

Amendement 1316
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel A – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) een geconsolideerde Schrappen
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transactiemeldingsregeling exploiteren;

Or. en

Amendement 1317
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II - deel I – lid 1 – punt 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) plaatselijke ondernemingen; Schrappen

Or. en

Motivering

Mocht "plaatselijk" verwijzen naar plaatselijke overheden, dan dient dit punt te worden 
geschrapt. Gemeenten en plaatselijke overheden dienen nooit te worden behandeld als 
professionele cliënten aangezien zij afhankelijk zijn van geld van de belastingbetaler.

Amendement 1318
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel I – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovenstaande entiteiten worden als 
professionele cliënten beschouwd. Zij 
moeten echter om behandeling als niet-
professionele cliënt kunnen verzoeken, en 
beleggingsondernemingen kunnen ermee
instemmen hen een hoger 
beschermingsniveau te bieden. Wanneer de 
cliënt van een beleggingsonderneming een 
onderneming is als hierboven bedoeld, 
moet de beleggingsonderneming, alvorens 
enigerlei diensten te verrichten, de cliënt 
ervan in kennis stellen dat hij op grond van 
de informatie waarover de 

Bovenstaande entiteiten worden als 
professionele cliënten beschouwd. Zij 
moeten echter om behandeling als niet-
professionele cliënt kunnen verzoeken, en 
beleggingsondernemingen moeten er 
desgevraagd mee instemmen hen een 
hoger beschermingsniveau te bieden.
Wanneer de cliënt van een 
beleggingsonderneming een onderneming 
is als hierboven bedoeld, moet de 
beleggingsonderneming, alvorens enigerlei 
diensten te verrichten, de cliënt ervan in 
kennis stellen dat hij op grond van de 
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beleggingsonderneming beschikt, als 
professionele cliënt wordt beschouwd en 
derhalve als zodanig zal worden 
behandeld, tenzij de
beleggingsonderneming en de cliënt
anders overeenkomen. De 
beleggingsonderneming moet de cliënt er 
tevens van in kennis stellen dat deze om 
een wijziging van de voorwaarden van de 
overeenkomst kan verzoeken teneinde een 
hoger beschermingsniveau te genieten.

informatie waarover de 
beleggingsonderneming beschikt, als 
professionele cliënt wordt beschouwd en 
derhalve als zodanig zal worden 
behandeld, tenzij de cliënt erom vraagt als 
niet-professionele cliënt te worden 
behandeld. De beleggingsonderneming 
moet de cliënt er tevens van in kennis 
stellen dat deze om een wijziging van de 
voorwaarden van de overeenkomst kan 
verzoeken teneinde een hoger 
beschermingsniveau te genieten.

Or. en

Motivering

Professionele cliënten dienen een absoluut recht te hebben op een hoger beschermingsniveau 
wanneer zij hierom vragen.

Amendement 1319
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel II - punt II.1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook aan andere cliënten dan diegenen die 
in deel I zijn vermeld – onder meer
overheidsinstellingen, lokale overheden,
gemeenten  en niet-professionele 
particuliere beleggers –, kan worden 
toegestaan afstand te doen van een deel van 
de bescherming die hun door de 
gedragsregels wordt geboden.

Ook aan andere cliënten dan diegenen die 
in deel I zijn vermeld - doch uitgezonderd 
overheidsinstellingen, lokale overheden en 
gemeenten -, kan worden toegestaan 
afstand te doen van een deel van de 
bescherming die hun door de gedragsregels 
wordt geboden.

Or. en

Motivering

Gemeenten en lokale overheden dienen nooit te worden behandeld als professionele cliënten 
aangezien zij afhankelijk zijn van geld van de belastingbetaler.
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Amendement 1320
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel II - punt II.1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen specifieke criteria
vaststellen voor de beoordeling van de 
deskundigheid en kennis van gemeenten en 
lokale overheden die verzoeken om als 
professionele cliënt te worden behandeld.
Deze criteria kunnen een alternatief voor of 
aanvulling op de in de vorige alinea 
opgesomde criteria vormen.

De lidstaten stellen specifieke en strikte
criteria vast voor de beoordeling van de 
deskundigheid en kennis van gemeenten en 
lokale overheden die verzoeken om als 
professionele cliënt te worden behandeld.
Deze criteria kunnen een alternatief voor of 
aanvulling op de in de vorige alinea 
opgesomde criteria vormen.

Or. en

Amendement 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Bijlage II bis

Specificatie van advertentiekosten of kosten voor publicitaire mededelingen

%
pa

Toelichting 

(Alle berekeningen zijn gebaseerd op de 
minimaal vereiste belegging of op de 
typische omvang indien er geen 
minimum is)

% Jaarlijkse beheerskosten

% Bewaarnemings- en 
administratiekosten etc.

% Prestatiekosten Gebaseerd op het gepubliceerde 
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prestatietarief over 12 maanden of het 
gemiddelde over maximaal 3 jaar als de 
gegevens beschikbaar zijn

% Bemiddelingskosten Gebaseerd op de laatste 12 maanden of 
het gemiddelde over maximaal 3 jaar als 
de gegevens beschikbaar zijn 
Bemiddelingskosten = omzetsnelheid X 
volledige geschatte kosten voor het 
kopen/verkopen van onderliggende 
activa 
De meeste fondsen zullen eenvoudigweg 
een gemeenschappelijk overeengekomen 
kostenschema gebruiken.

% Andere kosten Bv. extra kosten van onderliggende 
fondsen wanneer wordt belegd in een 
"fund of funds"-structuur, voor zover 
deze hierboven niet reeds zijn 
opgenomen.

Met aftrek van andere periodieke 
inkomsten

Bv. nettoinkomsten uit effectenleningen 
of andere periodieke inkomsten 
gebaseerd op de laatste 12 maanden of 
op het gemiddelde over maximaal 3 jaar 
als de gegevens beschikbaar zijn.

Totale kosten van de 
dienstverlening

Dit zijn de kosten die door 
fondsbeheerders moeten worden 
aangekondigd.

Platformtarieven via 
Verkoopkanaal A

Voor zover niet reeds opgenomen in de 
bovenstaande kosten

Toe- en uittredingskosten via 
Verkoopkanaal A

Alle kosten moeten worden 
geamortiseerd over vijf jaar als de 
geschatte lengte van de belegging, tenzij 
anders vermeld, bv. voor pensioenen.

Honoraria voor adviseurs / 
kortingen of andere kosten / 
periodieke inkomsten die 
hierboven niet zijn opgenomen 
via Verkoopkanaal A

Geamortiseerd over vijf jaar tenzij 
duidelijk anders vermeld, als hierboven. 

Totale beleggingskosten via 
Verkoopkanaal A

Dit zijn de kosten die door 
fondsbeheerders moeten worden 
aangekondigd.

Or. en


