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Amendement 218
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De financiële crisis heeft 
tekortkomingen blootgelegd in de werking 
en de transparantie van financiële markten. 
De ontwikkeling van de financiële markten 
heeft duidelijk gemaakt dat het toezicht- en 
regelgevingskader voor markten in 
financiële instrumenten moet worden 
versterkt teneinde een grotere transparantie 
te bewerkstelligen, beleggers beter te 
beschermen, het vertrouwen te bevorderen, 
het aantal niet-gereguleerde terreinen te 
reduceren en ervoor te zorgen dat 
toezichthouders over de nodige 
bevoegdheden beschikken om hun taken te 
vervullen.

(4) De financiële crisis heeft 
tekortkomingen blootgelegd in de werking 
en de transparantie van financiële markten. 
De ontwikkeling van de financiële markten 
heeft duidelijk gemaakt dat het toezicht- en 
regelgevingskader voor markten in 
financiële instrumenten moet worden 
versterkt teneinde een grotere transparantie 
te bewerkstelligen, beleggers beter te 
beschermen, het vertrouwen te bevorderen, 
te waarborgen dat er geen niet-
gereguleerde terreinen zijn en ervoor te 
zorgen dat toezichthouders over de nodige 
bevoegdheden beschikken om hun taken te 
vervullen.

Or. en

Amendement 219
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Internationale toezichthouders en 
regelgevers zijn het erover eens dat 
tekortkomingen in de corporate governance 
van een aantal financiële instellingen, zoals 
onder meer het ontbreken van 
doeltreffende interne 
controlemechanismen, een factor is die tot 
het ontstaan van de financiële crisis heeft 
bijgedragen. Het nemen van buitensporige 

(5) Internationale toezichthouders en 
regelgevers zijn het erover eens dat 
tekortkomingen in de corporate governance 
van een aantal financiële instellingen, zoals 
onder meer het ontbreken van 
doeltreffende interne 
controlemechanismen, een factor is die tot 
het ontstaan van de financiële crisis heeft 
bijgedragen. Het nemen van buitensporige 
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en onverantwoorde risico's kan tot de 
ondergang van individuele instellingen 
leiden en niet alleen in de lidstaten maar in 
de hele wereld systeemproblemen 
veroorzaken. Incorrect gedrag van 
ondernemingen die diensten voor cliënten 
verrichten, kan beleggers schade 
berokkenen en het beleggersvertrouwen 
aantasten. Om het potentieel schadelijke 
effect van deze tekortkomingen in 
corporate-governanceregelingen aan te 
pakken, dient het bepaalde in deze richtlijn 
met gedetailleerdere beginselen en 
minimumnormen te worden aangevuld. Bij 
de toepassing van deze beginselen en 
normen dient rekening te worden gehouden 
met de aard, schaal en complexiteit van 
beleggingsondernemingen.

en onverantwoorde risico's kan tot de 
ondergang van individuele instellingen 
leiden en niet alleen in de lidstaten maar in 
de hele wereld systeemproblemen 
veroorzaken. Incorrect gedrag van 
ondernemingen die diensten voor cliënten 
verrichten, kan beleggers schade 
berokkenen en het beleggersvertrouwen 
aantasten. Om het potentieel schadelijke 
effect van deze tekortkomingen in 
corporate-governanceregelingen aan te 
pakken, dient het bepaalde in deze richtlijn 
met gedetailleerdere beginselen en 
minimumnormen te worden aangevuld. Bij 
de toepassing van deze beginselen en 
normen dient rekening te worden gehouden 
met de aard, schaal en complexiteit van 
beleggingsondernemingen. Wat de leden 
van de raad van bestuur betreft, hebben 
de aandeelhouders de 
verantwoordelijkheid erop toe te zien dat 
alle leden te allen tijde als voldoende 
betrouwbaar bekend staan en over de 
noodzakelijke kennis, vaardigheden en 
ervaring beschikken, maar tegelijkertijd 
moet worden erkend dat bestuursfuncties 
sterk kunnen verschillen, zodat nadere 
bepalingen en kwantitatieve beperkingen 
met betrekking tot het aantal functies dat 
een bestuurder mag bekleden niet op hun 
plaats zijn.

Or. en

Amendement 220
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De verbintenissen die de 
staatshoofden en regeringsleiders zijn 
aangegaan op de G20 van Cannes (4 
november 2011) zijn erop gericht "een 
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mondiale norm voor identificatie van 
juridische entiteiten (legal entity identifier 
- LEI) in te voeren die de tegenpartijen bij 
financiële transacties eenduidig 
identificeert".

Or. fr

Amendement 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het verdient aanbeveling in de lijst van 
financiële instrumenten ook bepaalde
grondstoffenderivaten op te nemen 
alsmede andere instrumenten die zodanig 
zijn ontworpen en zodanig worden 
verhandeld dat zij regelgevingskwesties 
doen rijzen die vergelijkbaar zijn met die 
welke zich voordoen in verband met 
traditionele financiële instrumenten.

(8) Het verdient aanbeveling in de lijst van 
financiële instrumenten ook alle
grondstoffenderivaten op te nemen 
alsmede andere instrumenten die zodanig 
zijn ontworpen en zodanig worden 
verhandeld dat zij regelgevingskwesties 
doen rijzen die vergelijkbaar zijn met die 
welke zich voordoen in verband met 
traditionele financiële instrumenten.

Or. en

Amendement 222
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het verdient aanbeveling in de lijst van 
financiële instrumenten ook bepaalde 
grondstoffenderivaten op te nemen 
alsmede andere instrumenten die zodanig 
zijn ontworpen en zodanig worden 
verhandeld dat zij regelgevingskwesties 
doen rijzen die vergelijkbaar zijn met die 
welke zich voordoen in verband met 

(8) Het verdient aanbeveling in de lijst van 
financiële instrumenten ook bepaalde 
grondstoffenderivaten op te nemen 
alsmede andere instrumenten die zodanig 
zijn ontworpen en zodanig worden 
verhandeld dat zij regelgevingskwesties 
doen rijzen die vergelijkbaar zijn met die 
welke zich voordoen in verband met 
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traditionele financiële instrumenten. traditionele financiële instrumenten. 
Verzekeringscontracten met betrekking tot 
activiteitencategorieën die zijn vermeld in 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van betreffende de 
toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
voor zover zij zijn gesloten met een 
verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming, 
verzekeringsonderneming van een derde 
land of herverzekeringsonderneming van 
een derde land, zijn geen derivaten of 
derivatencontracten in de zin van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 223
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op secundaire spotmarkten voor EU-
emissierechten is een reeks frauduleuze
praktijken vastgesteld die het vertrouwen 
kunnen ondermijnen in de bij Richtlijn 
2003/87/EG opgezette 
emissiehandelssystemen. Er wordt dan ook 
gewerkt aan maatregelen om het systeem 
van registers van EU-emissierechten te 
versterken en de voorwaarden voor het 
openen van een rekening voor het 
verhandelen van EU-emissierechten aan te 
scherpen. Ter bevordering van de 
integriteit van deze markten en ter 
vrijwaring van de efficiënte werking ervan, 
onder meer door een alomvattend toezicht 
op de handelsactiviteit te waarborgen, is 
het raadzaam de uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG genomen maatregelen aan te 

(9) Op secundaire spotmarkten voor EU-
emissierechten is een reeks frauduleuze 
praktijken vastgesteld die het vertrouwen 
kunnen ondermijnen in de bij Richtlijn 
2003/87/EG opgezette 
emissiehandelssystemen. Er wordt dan ook 
gewerkt aan maatregelen om het systeem 
van registers van EU-emissierechten te 
versterken en de voorwaarden voor het 
openen van een rekening voor het 
verhandelen van EU-emissierechten aan te 
scherpen. Ter bevordering van de 
integriteit van deze markten en ter 
vrijwaring van de efficiënte werking ervan, 
onder meer door een alomvattend toezicht 
op de handelsactiviteit te waarborgen, is 
het raadzaam de uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG genomen maatregelen aan te 
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vullen door emissierechten volledig onder 
de werkingssfeer van deze richtlijn en 
Verordening (EU) nr. ----/--
[Marktmisbruikverordening] te brengen 
door hen als financiële instrumenten te 
classificeren.

vullen door emissierechten volledig onder 
de werkingssfeer van deze richtlijn en 
Verordening (EU) nr. ----/--
[Marktmisbruikverordening] te brengen.

Or. en

Amendement 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er dient een allesomvattend 
regelgevingskader voor de uitvoering van 
transacties in financiële instrumenten –
ongeacht de voor de uitvoering van deze 
transacties gehanteerde handelsmethoden –
te worden vastgesteld om te garanderen dat 
de uitvoering van transacties van beleggers 
aan de hoogste normen beantwoordt en dat 
de integriteit en algemene efficiëntie van 
het financiële stelsel gehandhaafd blijft. Er 
moet een samenhangend en op de risico's 
afgestemd regelgevingskader tot stand 
worden gebracht voor de voornaamste 
soorten systemen die momenteel op de 
Europese financiële markt bestaan voor de 
uitvoering van orders. Er moet rekening 
mee worden gehouden dat er zich parallel 
met de gereglementeerde markten een 
nieuwe generatie georganiseerde 
handelssystemen aan het ontwikkelen is die 
moeten worden onderworpen aan 
verplichtingen waarmee wordt beoogd de 
goede en ordelijke werking van de 
financiële markten te waarborgen. 

(11) Er dient een allesomvattend 
regelgevingskader voor de uitvoering van 
transacties in financiële instrumenten –
ongeacht de voor de uitvoering van deze 
transacties gehanteerde handelsmethoden –
te worden vastgesteld om te garanderen dat 
de uitvoering van transacties van beleggers 
aan de hoogste normen beantwoordt en dat 
de integriteit en algemene efficiëntie van 
het financiële stelsel gehandhaafd blijft. Er 
moet een samenhangend en op de risico's 
afgestemd regelgevingskader tot stand 
worden gebracht voor de voornaamste 
soorten systemen die momenteel op de 
Europese financiële markt bestaan voor de 
uitvoering van orders. Er moet rekening 
mee worden gehouden dat er zich naast de 
gereglementeerde markten een nieuwe 
generatie georganiseerde handelssystemen 
en MTF's aan het ontwikkelen is die van 
een lacune in de huidige MiFID-
regelgeving profiteert, zodat het 
noodzakelijk is deze te onderwerpen aan 
verplichtingen waarmee wordt beoogd de 
goede en ordelijke werking van de 
financiële markten te waarborgen.

Or. en
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Amendement 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen. 
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor zeer sterk vergelijkbare 
vereisten moeten blijven gelden ten 
aanzien van degenen die zij als leden of 
deelnemers toelaten, moeten OTF's echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, dienen 
transparante regels voor de toegang tot de 
faciliteit vast te stellen. Anders dan 
gereglementeerde markten en MTF's, 
waarvoor zeer sterk vergelijkbare vereisten 
moeten blijven gelden ten aanzien van 
degenen die zij als leden of deelnemers 
toelaten, moeten
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer hun rol 
en verplichtingen jegens hun cliënten.
(Dit amendement -- d.w.z. de schrapping 
van "OTF's" – is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Alle handelsplatforms die door marktexploitanten of beleggingsondernemingen worden 
geëxploiteerd, moeten naar behoren worden gereglementeerd. Zoals het Europees Parlement 
reeds in zijn verslag van december 2010 over "dark pools" heeft vastgesteld, is het voor geen 
enkele categorie activa noodzakelijk om een nieuwe categorie handelsplatforms (d.w.z. 
OTF's) in te voeren. De categorie OTF's en de daarmee verband houdende voorschriften , 
met inbegrip van de invoeging van "OTF" in alle andere delen van het voorstel voor alle 
categorieën activa, dienen derhalve te worden geschrapt. In plaats daarvan moeten de 
definities van de verschillende categorieën openbaar toegankelijke markten 
(gereglementeerde markten, MTF's en beleggingsondernemingen met systematische interne 
afhandeling) worden verduidelijkt en moet een duidelijke definitie van "over-the-counter"-
transacties (otc-transacties) worden ingevoerd. Beleggingsondernemingen met systematische 
interne afhandeling moeten uitdrukkelijk deel blijven uitmaken van de categorie 
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handelsplatforms en moeten aan transparante regels voor de toegang worden onderworpen. 
Zij moeten de mogelijkheid hebben om de kring van deelnemers aan de handel te beperken tot 
haar cliënten, gezien het feit dat de exploitant een risico aangaat doordat hij 
handelsactiviteiten voor eigen rekening uitvoert.

Amendement 226
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen. 
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor zeer sterk vergelijkbare 
vereisten moeten blijven gelden ten 
aanzien van degenen die zij als leden of 
deelnemers toelaten, moeten OTF's echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, dienen 
transparante regels voor de toegang tot de 
faciliteit vast te stellen. Anders dan 
gereglementeerde markten en MTF's, 
waarvoor zeer sterk vergelijkbare vereisten 
moeten blijven gelden ten aanzien van 
degenen die zij als leden of deelnemers 
toelaten, moeten 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

(De schrapping van de categorie "OTF's" 
is van toepassing op de gehele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Het belangrijkste punt waarop de voorgestelde categorie OTF's zich onderscheidt van die van 
MTF's is discretionaire speelruimte ten aanzien van de verwerking van orders van cliënten, 
waardoor het risico van mogelijk misbruik bestaat, dat met name ten koste zou kunnen gaan 
van minder goed geïnformeerde beleggers. Daarnaast zal de markt door elke nieuwe 
categorie waarschijnlijk verder worden gefragmenteerd. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten worden beschouwd als plaats van uitvoering in de 
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zin van de MiFID-verordening en moeten worden onderworpen aan transparante regels voor 
de toegang. Zij moeten in sommige gevallen de mogelijkheid hebben om de toegang tot het 
platform te beperken, aangezien de exploitant een risico aangaat doordat hij 
handelsactiviteiten voor eigen rekening uitvoert.

Amendement 227
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen. 
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor zeer sterk vergelijkbare 
vereisten moeten blijven gelden ten 
aanzien van degenen die zij als leden of 
deelnemers toelaten, moeten OTF's echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, dienen 
transparante regels voor de toegang tot de 
faciliteit vast te stellen. Anders dan 
gereglementeerde markten en MTF's, 
waarvoor zeer sterk vergelijkbare vereisten 
moeten blijven gelden ten aanzien van 
degenen die zij als leden of deelnemers 
toelaten, moeten 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

Or. en

Motivering

De categorie "OTF's" moet worden geschrapt aangezien alle handelsplatforms die door 
marktexploitanten of beleggingsondernemingen worden geëxploiteerd moeten worden 
onderworpen aan behoorlijke marktregels (d.w.z. inzake transparantie, niet-discretionaire 
transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en sluitend markttoezicht).

Amendement 228
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen.
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor zeer sterk vergelijkbare 
vereisten moeten blijven gelden ten 
aanzien van degenen die zij als leden of 
deelnemers toelaten, moeten OTF's echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen. 
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor vergelijkbare vereisten 
moeten blijven gelden ten aanzien van 
degenen die zij als leden of deelnemers 
toelaten, moeten OTF's die een 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel in andere financiële instrumenten 
dan aandelen aanbieden echter in staat 
zijn de toegang te bepalen en te beperken 
op grond van onder meer de rol en 
verplichtingen van de exploitanten ervan 
jegens hun cliënten. Voor OTF's die een 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel in aandelen aanbieden moet elke 
beslissingsbevoegd ten aanzien van het 
verlenen of beperken van toegang tot de 
faciliteit worden beperkt tot de 
mogelijkheid dat de exploitant van de 
OTF alleen toegang verleent aan haar 
cliënten, met uitzondering van financiële 
instellingen en beleggingsondernemingen. 
OTF's die een georganiseerde uitvoering 
en regeling van handel in aandelen 
aanbieden moeten alle 
toegangsbeperkingen echter wegnemen 
wanneer zij een significant marktaandeel 
verwerven in de handel in de betreffende 
aandelen.

Or. en

Amendement 229
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen. 
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor zeer sterk vergelijkbare 
vereisten moeten blijven gelden ten 
aanzien van degenen die zij als leden of 
deelnemers toelaten, moeten OTF's echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten.

(12) Alle handelsplatforms, namelijk 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, dienen transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit vast te stellen. 
Anders dan gereglementeerde markten en 
MTF's, waarvoor zeer sterk vergelijkbare 
vereisten moeten blijven gelden ten 
aanzien van degenen die zij als leden of 
deelnemers toelaten, moeten OTF's echter 
in staat zijn de toegang te bepalen en te 
beperken op grond van onder meer de rol 
en verplichtingen van de exploitanten 
ervan jegens hun cliënten. Om beleggers 
meer keuze en flexibiliteit te bieden 
kunnen de exploitanten van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's gebruikers de mogelijkheid bieden 
om vóór de verwerking van de orders in 
het systeem aan te geven met welke 
orderstromen hun orders een 
wisselwerking mogen aangaan (op grond 
van de kredietwaardigheid van de 
tegenpartij of andere factoren).

Or. en

Motivering

De gebruikers van handelsplatforms – gereglementeerde markten, MTF's en OTF's – moeten 
de mogelijkheid krijgen om te bepalen in het kader van welke orderstromen hun orders mogen 
worden uitgevoerd. Zo kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen met pensioenfondsen, maar niet 
met hoogfrequente handelaren te handelen, of zij kunnen hun tegenpartij kiezen op basis van 
kredietwaardigheid. Hierdoor zouden ondernemingen meer controle krijgen over de risico's 
waaraan zij zich blootstellen en het type liquiditeit. Deze keuzemogelijkheid mag echter niet 
inhouden dat cliënten tegenpartijen kunnen discrimineren.

Amendement 230
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In het kader van de definitie van 
de MTF en de OTF moeten 
marktdeelnemers kunnen beslissen met 
welke categorie marktdeelnemers bij hun 
orders interactie is toegestaan, mits dit op 
een open en transparante manier gebeurt 
en geen discriminatie door de exploitant 
van het handelsplatform inhoudt. 
Naarmate meer identificatiecodes en 
handelskentekens (trade flags) worden 
ingevoerd, dienen handelsplatforms in 
staat te zijn verschillende
lidmaatschapscategorieën in te stellen om 
een dergelijke functie waar gepast als 
aanvullende, facultatieve dienst te kunnen 
aanbieden aan de gebruikers. 

Or. en

Motivering

Thans wordt deze optie door sommige MTF's aangeboden aan gebruikers, ofwel op eigen 
wens of via specifiek daartoe ontwikkelde technologische systemen. Aangezien het 
onderhavige voorstel in de mogelijkheid voorziet om bepaalde categorieën marktdeelnemers 
als zodanig kenbaar te maken, moet worden verduidelijkt dat MTF's en OTF's in staat moeten 
zijn cliënten de mogelijkheid te bieden bepaalde soorten orders aan te wijzen die voor hen 
niet voor interactie in aanmerking komen, zoals die van ondernemingen die zich met 
hoogfrequente handel bezighouden.

Amendement 231
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling worden 
aangemerkt, tenzij de transacties 

(13) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
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incidenteel en onregelmatig plaatsvinden 
en buiten gereglementeerde markten, 
MTF's en OTF's om worden gesloten.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel die
tot stand komt op grond van orders van 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

Or. en

Amendement 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
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beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties onderhands (over the 
counter – otc) worden uitgevoerd. Otc-
handel is bilaterale handel die, in een 
omvang die groter is dan de standaard 
marktomvang, incidenteel, onregelmatig 
en buiten gereglementeerde markten en 
MTF's om plaatsvindt met in aanmerking 
komende tegenpartijen. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF om 
uit te voeren. Om een objectieve en 
effectieve toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet alle bilaterale handel met cliënten in 
aanmerking worden genomen en moeten de 
in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG neergelegde kwalitatieve 
criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Het mag een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet toegestaan zijn 
koop- en verkoopintenties van derden 
samen te brengen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat alle handelsplatforms die door een marktexploitant of een 
beleggingsonderneming worden geëxploiteerd, worden onderworpen aan behoorlijke 
marktregels. Om eventueel nog bestaande lacunes in de regelgeving te dichten is een 
duidelijke definitie van "otc" nodig. Andere belangrijke kenmerken van otc-handel – in 
aanmerking komende tegenpartijen en standaard marktomvang – moeten met het oog op 
volledigheid deel uitmaken van die definitie. De verwijzing naar tegenpartijen in het
wholesale-segment (een vage, niet in de MiFID gedefinieerde term) wordt vervangen door 
een verwijzing naar in aanmerking komende tegenpartijen (nauwkeurige, wel in de MiFID 
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gedefinieerde term).

Amendement 233
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties onderhands (over-the-
counter – otc) plaatsvinden. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF om 
uit te voeren. Om een objectieve en 
effectieve toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet alle bilaterale handel met cliënten in 
aanmerking worden genomen en moeten de 
in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG neergelegde kwalitatieve 
criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Het mag een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet toegestaan zijn 
koop- en verkoopintenties van derden 
samen te brengen.
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verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

Or. en

Amendement 234
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties onderhands (over-the-
counter – otc) worden uitgevoerd en de 
handel bilaterale handel betreft die, in een 
omvang die groter is dan de standaard 
marktomvang, incidenteel en onregelmatig 
en buiten gereglementeerde markten en 
MTF's om plaatsvindt. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF om 
uit te voeren. Om een objectieve en 
effectieve toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet alle bilaterale handel met cliënten in 
aanmerking worden genomen en moeten de 
in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG neergelegde kwalitatieve 
criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Het mag een
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terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet toegestaan zijn 
koop- en verkoopintenties van derden 
samen te brengen.

Or. en

Motivering

De categorie "OTF's" moet worden geschrapt aangezien alle handelsplatforms die door 
marktexploitanten of beleggingsondernemingen worden geëxploiteerd bij multilaterale handel 
moeten worden onderworpen aan behoorlijke marktregels (d.w.z. inzake transparantie, niet-
discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en sluitend markttoezicht).

Amendement 235
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
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(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Handelsplatforms zijn 
faciliteiten waarbinnen een interactie 
tussen meerdere koop- en verkoopintenties 
van derden plaatsvindt, terwijl het een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet toegestaan mag 
zijn koop- en verkoopintenties van derden 
op functioneel dezelfde wijze als een 
handelsplatform samen te brengen.

Or. en

Motivering

De herziene MiFID moet toekomstvast worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat elke 
vorm van toekomstige georganiseerde multilaterale handel die (functioneel) vergelijkbaar is 
met die op handelsplatforms ook als zodanig wordt gereguleerd.

Amendement 236
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling of in sommige 
gevallen als een OTF worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
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wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

Or. en

Amendement 237
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om worden gesloten. 

(13) Een beleggingsonderneming die met 
eigen kapitaal handelt om orders van 
cliënten uit te voeren, moet als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden aangemerkt, 
tenzij de transacties incidenteel en 
onregelmatig plaatsvinden en buiten 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's om of met toestemming van de 
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Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

cliënt worden gesloten. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
wijze voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF om uit te voeren. Om een objectieve 
en effectieve toepassing van deze definitie 
op beleggingsondernemingen te 
garanderen, moet alle bilaterale handel met 
cliënten in aanmerking worden genomen 
en moeten de in artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG neergelegde 
kwalitatieve criteria om uit te maken welke 
beleggingsondernemingen zich als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling moeten laten 
registreren, met kwantitatieve criteria 
worden aangevuld. Een OTF is een 
systeem of faciliteit waarbinnen een 
interactie tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden plaatsvindt, 
terwijl het een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
toegestaan mag zijn koop- en 
verkoopintenties van derden samen te 
brengen.

Or. en

Amendement 238
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Hoewel maatregelen moeten 
worden genomen om te voorkomen dat 
orders van cliënten via een OTF worden 
uitgevoerd door te handelen met het eigen 
kapitaal van de beleggingsonderneming 
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of marktexploitant die een OTF 
exploiteert, zijn er market-
makingactiviteiten die in het belang van 
de cliënt worden verricht, doordat zij 
bijvoorbeeld de beleggingsonderneming in 
staat stellen orders van cliënten uit te 
voeren, te reageren op verzoeken van een 
cliënt om te handelen, een optimale 
uitvoering ten gunste van de cliënt te 
behalen of een hedgetransactie uit te 
voeren om de aan de handelstransacties 
van de cliënt verbonden risico's af te 
dekken. Om belangenconflicten te 
voorkomen wordt de inzet van eigen 
kapitaal op een OTF aan strikte regels 
voor de verwerking van orders 
onderworpen, en de 
beleggingsonderneming moet zijn cliënten 
in kennis stellen van de wijze waarop 
eigen kapitaal op de OTF kan worden 
gebruikt. 

Or. en

Amendement 239
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen. Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen. Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
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of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG. De technische
criteria om uit te maken of een activiteit 
een nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van 
gedelegeerde handelingen te worden 
verduidelijkt. Handelen voor eigen 
rekening door het uitvoeren van orders 
van cliënten dient ook te slaan op 
ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel); 
dergelijke ondernemingen moeten worden 
geacht als opdrachtgever op te treden en 
moeten daarom worden onderworpen aan 
zowel de bepalingen van deze richtlijn die 
op het uitvoeren van orders voor rekening 
van cliënten als die welke op het handelen 
voor eigen rekening betrekking hebben.
Het uitvoeren van orders met betrekking 
tot financiële instrumenten als een 
nevenactiviteit tussen twee personen wier 
hoofdbedrijf op groepsniveau niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG, mag niet 
als handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.

of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG. De technische 
criteria om uit te maken of een activiteit 
een nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van 
gedelegeerde handelingen te worden 
verduidelijkt. Het uitvoeren van orders met 
betrekking tot financiële instrumenten als 
een nevenactiviteit tussen twee personen 
wier hoofdbedrijf op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG, mag niet als 
handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

Back-to-backtransacties vormen een belangrijk onderdeel van het vermogensbeer voor 
cliënten. Deze transacties worden voor eigen rekening aangegaan, maar hebben dezelfde 
kenmerken en vaak ook dezelfde omvang als transacties die met cliënten worden aangegaan. 
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Deze transacties zijn onmisbaar, daar ervoor moet worden gezorgd dat 
beleggingsondernemingen de mogelijkheid hebben de cliënten in hun hoofdbedrijf te helpen 
hun handelsrisico's in te perken.

Amendement 240
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen. Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG. De technische 
criteria om uit te maken of een activiteit 
een nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van
gedelegeerde handelingen te worden 
verduidelijkt. Handelen voor eigen 
rekening door het uitvoeren van orders 
van cliënten dient ook te slaan op 

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen. Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen. De technische criteria 
om uit te maken of een activiteit een 
nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van
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ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel);
dergelijke ondernemingen moeten worden 
geacht als opdrachtgever op te treden en 
moeten daarom worden onderworpen aan 
zowel de bepalingen van deze richtlijn die 
op het uitvoeren van orders voor rekening 
van cliënten als die welke op het handelen 
voor eigen rekening betrekking hebben. 
Het uitvoeren van orders met betrekking 
tot financiële instrumenten als een 
nevenactiviteit tussen twee personen wier 
hoofdbedrijf op groepsniveau niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG, mag niet 
als handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.

technische regelgevingsnormen te worden 
verduidelijkt, rekening houdend met de in 
deze richtlijn omschreven criteria. In deze 
criteria moet de hoedanigheid van 
nevenactiviteit worden uitgedrukt als de 
verhouding tussen de omvang van de 
activiteit en het daaraan verbonden risico 
en de omvang en het risico van het 
hoofdbedrijf. De criteria moeten ook 
waarborgen dat nevenactiviteiten in de zin 
van artikel 2, lid 1, onder i), alleen 
betrekking hebben op financiële 
instrumenten die in het kader van het 
hoofdbedrijf worden gebruikt, en niet op 
financiële instrumenten die voor 
doeleinden worden gebruikt die niet met 
het hoofdbedrijf verband houden. Bij het 
bepalen of deze activiteiten als 
nevenactiviteit worden uitgevoerd, moet 
rekening worden gehouden met het feit 
dat beleggingsondernemingen die in otc-
derivaten handelen onderworpen zijn aan 
toezicht door de regelgevende instanties 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[EMIR-verordening], teneinde de handel 
in otc-derivaten transparanter en veiliger 
te maken. Ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel) moeten 
worden geacht als opdrachtgever op te 
treden en moeten daarom worden 
onderworpen aan zowel de bepalingen van 
deze richtlijn die op het uitvoeren van 
orders voor rekening van cliënten als die 
welke op het handelen voor eigen rekening 
betrekking hebben. Het uitvoeren van 
orders met betrekking tot financiële 
instrumenten als een nevenactiviteit tussen 
twee personen wier hoofdbedrijf op 
groepsniveau niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG, mag niet als 
handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten worden 
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aangemerkt.

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt voor een passende en evenredige behandeling van 
nevenactiviteiten in de MiFID gezorgd, waarbij de nadruk wordt gelegd op de omvang van de 
activiteit en het daaraan verbonden risico in verhouding tot de omvang en het risico van het 
hoofdbedrijf.

Amendement 241
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen. Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG. De technische 
criteria om uit te maken of een activiteit 

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
of algoritmisch handelen dan wel orders 
van cliënten uitvoeren door voor eigen 
rekening te handelen. Bij wijze van 
uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG. De technische 
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een nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van 
gedelegeerde handelingen te worden 
verduidelijkt. Handelen voor eigen 
rekening door het uitvoeren van orders van 
cliënten dient ook te slaan op 
ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel); dergelijke 
ondernemingen moeten worden geacht als 
opdrachtgever op te treden en moeten 
daarom worden onderworpen aan zowel de 
bepalingen van deze richtlijn die op het 
uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten als die welke op het handelen voor 
eigen rekening betrekking hebben. Het 
uitvoeren van orders met betrekking tot 
financiële instrumenten als een 
nevenactiviteit tussen twee personen wier 
hoofdbedrijf op groepsniveau niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG, mag niet 
als handelen voor eigen rekening door het
uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.

criteria om uit te maken of een activiteit 
een nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van 
gedelegeerde handelingen te worden 
verduidelijkt. Handelen voor eigen 
rekening door het uitvoeren van orders van 
cliënten dient ook te slaan op 
ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel); dergelijke 
ondernemingen moeten worden geacht als 
opdrachtgever op te treden en moeten 
daarom worden onderworpen aan zowel de 
bepalingen van deze richtlijn die op het 
uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten als die welke op het handelen voor 
eigen rekening betrekking hebben. Het 
uitvoeren van orders met betrekking tot 
financiële instrumenten als een 
nevenactiviteit tussen twee personen wier 
hoofdbedrijf op groepsniveau niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG, mag niet 
als handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

Hoogfrequente handelaren dienen niet te worden vrijgesteld van de MiFID-voorschriften.

Amendement 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De richtlijn dient niet van toepassing 
te zijn op verzekeringsondernemingen 

(16) De richtlijn dient niet van toepassing 
te zijn op verzekeringsondernemingen 
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waarvan de werkzaamheden onder passend 
toezicht staan van voor de uitoefening van 
het bedrijfseconomisch toezicht bevoegde 
autoriteiten en die vallen onder Richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 november 2009 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

waarvan de werkzaamheden onder passend 
toezicht staan van voor de uitoefening van 
het bedrijfseconomisch toezicht bevoegde 
autoriteiten en die vallen onder Richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 november 2009 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
met uitzondering van de ondernemingen 
bedoeld in artikel 1, lid 4.

Or. en

Motivering

Deze uitzondering moet ervoor zorgen dat ingevolge artikel 1, lid 4, de passende artikelen 
van de MiFID inzake gedragsregels van toepassing zijn op verzekeringsgerelateerde 
beleggingen.

Amendement 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Vaak worden 
beleggingsproducten in de vorm van 
verzekeringsovereenkomsten aan cliënten 
verkocht als alternatief voor of ter 
vervanging van onder deze richtlijn 
vallende financiële instrumenten. Om 
voor een consequente bescherming van 
niet-professionele cliënten te zorgen, 
moeten beleggingen in het kader van 
verzekeringsovereenkomsten worden 
onderworpen aan dezelfde 
gedragsnormen – met name de normen 
betreffende het beheer van 
belangenconflicten, "inducements" en 
regels ter waarborging van de 
deugdelijkheid van adviezen en de 
gepastheid van niet-geadviseerde 
verkopen. De vereisten van deze richtlijn 
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met betrekking tot de bescherming van de 
belegger en belangenconflicten moeten 
derhalve ook op beleggingen van 
toepassing zijn die deel uitmaken van 
verzekeringscontracten. Aangezien 
verzekeringsgerelateerde beleggingen 
soms specifieke kenmerken hebben door 
welke zij zich van andere financiële 
instrumenten onderscheiden (zo kunnen 
dergelijke beleggingsproducten 
bijvoorbeeld gedeeltelijk uit een 
levensverzekering bestaan, zodat zij op de 
individuele cliënt toegesneden moeten 
zijn), voorziet de richtlijn in 
samenwerking tussen de ESMA en de 
EAVB met het oog op de vaststelling van 
zo samenhangend mogelijke 
gedragsnormen bij deze richtlijn en, 
indien van toepassing, de daaruit 
voortvloeiende uitvoeringsbepalingen.

Or. en

Motivering

Gezien de grote overeenkomsten tussen verzekeringsgerelateerde beleggingen en onder de 
MiFID vallende financiële instrumenten moet ervoor worden gezorgd dat dezelfde 
gedragsregels van toepassing zijn.

Amendement 244
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Centrale banken en andere 
instellingen met een soortgelijke functie, 
alsmede overheidsinstellingen die belast 
zijn met het beheer van de 
overheidsschuld (waarmee ook de 
plaatsing ervan bedoeld wordt) of bij dat 
beheer betrokken zijn, dienen buiten de 
werkingssfeer van de richtlijn te worden 
gelaten, met uitzondering van instellingen 

Schrappen
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met overheidskapitaal die een 
commerciële opdracht hebben of waarvan 
de opdracht verband houdt met het 
verwerven van deelnemingen.

Or. en

Amendement 245
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Centrale banken en andere instellingen 
met een soortgelijke functie, alsmede 
overheidsinstellingen die belast zijn met 
het beheer van de overheidsschuld 
(waarmee ook de plaatsing ervan bedoeld 
wordt) of bij dat beheer betrokken zijn, 
dienen buiten de werkingssfeer van de 
richtlijn te worden gelaten, met 
uitzondering van instellingen met 
overheidskapitaal die een commerciële 
opdracht hebben of waarvan de opdracht 
verband houdt met het verwerven van 
deelnemingen.

(20) Centrale banken en andere instellingen 
met een soortgelijke functie, alsmede 
overheidsinstellingen die belast zijn met 
het beheer van de overheidsschuld 
(waarmee ook de plaatsing ervan bedoeld 
wordt) of bij dat beheer betrokken zijn, 
dienen buiten de werkingssfeer van de 
richtlijn te worden gelaten, met 
uitzondering van instellingen met 
overheidskapitaal die een commerciële 
opdracht hebben of waarvan de opdracht 
verband houdt met het verwerven van 
deelnemingen. Publieke entiteiten dienen 
echter niet te worden vrijgesteld van de 
verplichte transactierapportage aan 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Indien het al onmogelijk wordt geacht om deze richtlijn toe te passen op centrale banken en 
dergelijke, moeten deze ten minste worden verplicht om hun transacties aan de 
toezichthouders op de financiële markten te rapporteren.

Amendement 246
Kay Swinburne
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ter bevordering van de helderheid 
van de vrijstellingsregeling voor het 
Europees Stelsel van centrale banken, 
andere nationale instellingen met een 
soortgelijke functie en de instellingen die 
bij het beheer van de overheidsschuld 
betrokken zijn, is het raadzaam deze 
vrijstellingen te beperken tot de 
instellingen die hun functies in 
overeenstemming met het recht van één 
lidstaat of in overeenstemming met de 
wetgeving van de Unie uitoefenen, alsook 
tot internationale instellingen waarvan 
een of meer lidstaten lid zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 247
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ter bevordering van de helderheid van 
de vrijstellingsregeling voor het Europees 
Stelsel van centrale banken, andere 
nationale instellingen met een soortgelijke 
functie en de instellingen die bij het beheer 
van de overheidsschuld betrokken zijn, is 
het raadzaam deze vrijstellingen te 
beperken tot de instellingen die hun 
functies in overeenstemming met het recht 
van één lidstaat of in overeenstemming met 
de wetgeving van de Unie uitoefenen, 
alsook tot internationale instellingen 
waarvan een of meer lidstaten lid zijn.

(21) Ter bevordering van de helderheid van 
de vrijstellingsregeling voor het Europees 
Stelsel van centrale banken, andere 
nationale instellingen met een soortgelijke 
functie en de instellingen die bij het beheer 
van de overheidsschuld betrokken zijn, is 
het raadzaam deze vrijstellingen te 
beperken tot de instellingen die hun 
functies in overeenstemming met het recht 
van één lidstaat of in overeenstemming met 
de wetgeving van de Unie uitoefenen, 
alsook tot internationale instellingen 
waarvan een of meer lidstaten lid zijn.
Publieke entiteiten dienen echter niet te 
worden vrijgesteld van de verplichte 
transactierapportage aan bevoegde 
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autoriteiten.

Or. en

Motivering

Indien het al onmogelijk wordt geacht om deze richtlijn toe te passen op centrale banken en 
dergelijke, moeten deze ten minste worden verplicht om hun transacties aan de 
toezichthouders op de financiële markten te rapporteren.

Amendement 248
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Met het oog op een goed 
functionerende interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, alsook met het 
oog op de uitvoering van de taken van de 
transmissiesysteembeheerders uit hoofde 
van Richtlijn 2009/72/EG, Richtlijn 
2009/73/EG, Verordening (EG) nr. 
714/2009 en Verordening (EG) nr. 
715/2009 of overeenkomstig deze 
verordeningen vastgestelde netwerkcodes 
of richtsnoeren, is het noodzakelijk dat 
transmissiesysteembeheerders en hun 
dienstverrichters worden vrijgesteld 
wanneer zij transmissierechten uitgeven 
in de vorm van fysieke of financiële 
transmissierechten, alsook wanneer zij 
een platform voor secundaire handel 
bieden. Ten einde een efficiënte handel in 
transmissierechten mogelijk te maken is 
het voorts noodzakelijk om alle personen 
vrijstelling te verlenen op het moment van 
aan- of verkoop van deze 
transmissierechten.

Or. en
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Motivering

De handel in transmissierechten (fysieke transmissierechten en financiële transmissierechten) 
vervult risicoafdekkingsfuncties en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de efficiënte 
werking van de interne energiemarkt. Indien transmissierechten als financiële instrumenten 
zouden worden ingedeeld zou dit marktdeelnemers kunnen ontmoedigen in transmissierechten 
te handelen aangezien zij de uit de MiFID voortvloeiende vereisten als te belastend zouden 
kunnen beschouwen. Daarom is een bepaling nodig volgens welke uitdrukkelijk een 
uitzondering voor deze instrumenten wordt gemaakt.

Amendement 249
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In Richtlijn 2007/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot wijziging van Richtlijn 
92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 
2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 
2006/48/EG wat betreft procedureregels en 
evaluatiecriteria voor de prudentiële 
beoordeling van verwervingen en 
vergrotingen van deelnemingen in de 
financiële sector zijn gedetailleerde criteria 
vastgelegd voor de prudentiële beoordeling 
van voorgenomen verwervingen van 
deelnemingen in een 
beleggingsonderneming en wordt tevens 
voorzien in een procedure voor de 
toepassing van deze criteria. Om te zorgen 
voor de nodige rechtszekerheid, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid met 
betrekking tot het beoordelingsproces en 
het resultaat ervan dienen de criteria en het 
proces van prudentiële beoordeling die in 
Richtlijn 2007/44/EG zijn vastgelegd, te 
worden bevestigd. De bevoegde 
autoriteiten dienen meer in het bijzonder de 
geschiktheid van de kandidaat-verwerver 
en de financiële soliditeit van de 
voorgenomen verwerving te toetsen aan 
alle volgende criteria: de reputatie van de 

(32) In Richtlijn 2007/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot wijziging van Richtlijn 
92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 
2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 
2006/48/EG wat betreft procedureregels en 
evaluatiecriteria voor de prudentiële 
beoordeling van verwervingen en 
vergrotingen van deelnemingen in de 
financiële sector zijn gedetailleerde criteria 
vastgelegd voor de prudentiële beoordeling 
van voorgenomen verwervingen van 
deelnemingen in een 
beleggingsonderneming en wordt tevens 
voorzien in een procedure voor de 
toepassing van deze criteria. Om te zorgen 
voor de nodige rechtszekerheid, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid met 
betrekking tot het beoordelingsproces en 
het resultaat ervan dienen de criteria en het 
proces van prudentiële beoordeling die in 
Richtlijn 2007/44/EG zijn vastgelegd, te 
worden bevestigd. De bevoegde 
autoriteiten dienen meer in het bijzonder de 
geschiktheid van de kandidaat-verwerver 
en de financiële soliditeit van de 
voorgenomen verwerving te toetsen aan 
alle volgende criteria: de reputatie van de 
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kandidaat-verwerver, de reputatie en 
ervaring van de personen die het bedrijf 
van de beleggingsonderneming feitelijk 
gaan leiden, de financiële soliditeit van de 
kandidaat-verwerver, of de 
beleggingsonderneming zal kunnen 
voldoen aan de prudentiële voorschriften 
vastgesteld op grond van deze richtlijn en 
andere richtlijnen, met name de Richtlijnen 
2002/87/EG en 2006/49/EG, en of er goede 
redenen zijn om te vermoeden dat in 
verband met de voorgenomen verwerving 
geld wordt of werd witgewassen of 
terrorisme wordt of werd gefinancierd, dat 
gepoogd wordt of gepoogd werd geld wit 
te wassen of terrorisme te financieren in de 
zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG, 
of dat de voorgenomen verwerving het 
risico op dergelijk gedrag zou kunnen 
vergroten.

kandidaat-verwerver, de reputatie en 
ervaring van de personen die het bedrijf 
van de beleggingsonderneming feitelijk
gaan leiden, de financiële soliditeit van de 
kandidaat-verwerver, of de 
beleggingsonderneming zal kunnen 
voldoen aan de prudentiële voorschriften 
vastgesteld op grond van deze richtlijn en 
andere richtlijnen, met name de Richtlijnen 
2002/87/EG en 2006/49/EG, of de 
verwerving tot belangenconflicten leidt en 
of er goede redenen zijn om te vermoeden 
dat in verband met de voorgenomen 
verwerving geld wordt of werd 
witgewassen of terrorisme wordt of werd 
gefinancierd, dat gepoogd wordt of 
gepoogd werd geld wit te wassen of 
terrorisme te financieren in de zin van 
artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG, of dat 
de voorgenomen verwerving het risico op 
dergelijk gedrag zou kunnen vergroten.

Or. en

Amendement 250
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De rol van de leidinggevende organen 
van beleggingsondernemingen moet 
worden versterkt op het gebied van het 
waarborgen van een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de ondernemingen en 
het bevorderen van de integriteit van de 
markt en de belangen van de beleggers. 
Het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming zou steeds genoeg 
tijd moeten uittrekken en over voldoende 
vaardigheden, kennis en ervaring moeten 
beschikken om inzicht te hebben in de 
bedrijfsactiviteiten van de 
beleggingsonderneming en in de 

(38) De rol van de leidinggevende organen 
van beleggingsondernemingen moet 
worden versterkt op het gebied van het 
waarborgen van een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de ondernemingen en 
het bevorderen van de integriteit van de 
markt en de belangen van de beleggers. 
Het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming zou steeds genoeg 
tijd moeten uittrekken en over voldoende 
vaardigheden, kennis en ervaring moeten 
beschikken om inzicht te hebben in de 
bedrijfsactiviteiten van de 
beleggingsonderneming en in de 
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voornaamste risico's waaraan zij is 
blootgesteld. Om groepsdenken te 
vermijden en een kritische ingesteldheid 
te bevorderen, dienen de raden van 
bestuur van beleggingsondernemingen te 
worden gekenmerkt door voldoende 
diversiteit wat leeftijd, geslacht, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft, zodat 
daarin een grote verscheidenheid aan 
standpunten en ervaringen is 
vertegenwoordigd. Vooral 
genderevenwicht is belangrijk om tot een 
correcte weerspiegeling van de 
demografische realiteit te komen.

voornaamste risico's waaraan zij is 
blootgesteld. De lidstaten dienen passende 
wetgeving vast te stellen die het mogelijk 
maakt om leden van leidinggevende 
organen ter verantwoording te roepen in 
het geval van ernstig wanbeheer.

Or. en

Motivering

In het geval van ernstig wanbeheer moeten leden van leidinggevende organen voor de rechter 
worden gedaagd.

Amendement 251
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De rol van de leidinggevende organen 
van beleggingsondernemingen moet 
worden versterkt op het gebied van het 
waarborgen van een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de ondernemingen en 
het bevorderen van de integriteit van de 
markt en de belangen van de beleggers. 
Het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming zou steeds genoeg 
tijd moeten uittrekken en over voldoende 
vaardigheden, kennis en ervaring moeten 
beschikken om inzicht te hebben in de 
bedrijfsactiviteiten van de 
beleggingsonderneming en in de 
voornaamste risico's waaraan zij is 

(38) De rol van de leidinggevende organen 
van beleggingsondernemingen moet 
worden versterkt op het gebied van het 
waarborgen van een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de ondernemingen en 
het bevorderen van de integriteit van de 
markt en de belangen van de beleggers. 
Het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming zou steeds genoeg 
tijd moeten uittrekken en over voldoende 
vaardigheden, kennis en ervaring moeten 
beschikken om inzicht te hebben in de 
bedrijfsactiviteiten van de 
beleggingsonderneming en in de 
voornaamste risico's waaraan zij is 
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blootgesteld. Om groepsdenken te 
vermijden en een kritische ingesteldheid te 
bevorderen, dienen de raden van bestuur 
van beleggingsondernemingen te worden 
gekenmerkt door voldoende diversiteit wat 
leeftijd, geslacht, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft, zodat daarin een grote 
verscheidenheid aan standpunten en 
ervaringen is vertegenwoordigd. Vooral 
genderevenwicht is belangrijk om tot een 
correcte weerspiegeling van de 
demografische realiteit te komen.

blootgesteld. Om groepsdenken te 
vermijden en een kritische ingesteldheid te 
bevorderen, dienen de raden van bestuur 
van beleggingsondernemingen te worden 
gekenmerkt door voldoende diversiteit wat 
leeftijd, geslacht, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft, zodat daarin een grote 
verscheidenheid aan standpunten en 
ervaringen is vertegenwoordigd. Vooral 
genderevenwicht is belangrijk om tot een 
correcte weerspiegeling van de 
demografische realiteit te komen.
Daarenboven dienen de lidstaten 
passende wetgeving vast te stellen die het 
mogelijk maakt om leden van 
leidinggevende organen ter 
verantwoording te roepen in het geval van 
ernstig wanbeheer.

Or. en

Amendement 252
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De rol van de leidinggevende organen 
van beleggingsondernemingen moet 
worden versterkt op het gebied van het 
waarborgen van een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de ondernemingen en 
het bevorderen van de integriteit van de 
markt en de belangen van de beleggers. 
Het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming zou steeds genoeg 
tijd moeten uittrekken en over voldoende 
vaardigheden, kennis en ervaring moeten 
beschikken om inzicht te hebben in de 
bedrijfsactiviteiten van de 
beleggingsonderneming en in de 
voornaamste risico's waaraan zij is 
blootgesteld. Om groepsdenken te 

(38) De rol van de leidinggevende organen 
van beleggingsondernemingen moet 
worden versterkt op het gebied van het 
waarborgen van een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de ondernemingen en 
het bevorderen van de integriteit van de 
markt en de belangen van de beleggers. 
Het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming zou steeds genoeg 
tijd moeten uittrekken en over voldoende 
vaardigheden, kennis en ervaring moeten 
beschikken om inzicht te hebben in de 
bedrijfsactiviteiten van de 
beleggingsonderneming en in de 
voornaamste risico's waaraan zij is 
blootgesteld. Om groepsdenken te 
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vermijden en een kritische ingesteldheid te 
bevorderen, dienen de raden van bestuur 
van beleggingsondernemingen te worden 
gekenmerkt door voldoende diversiteit wat 
leeftijd, geslacht, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft, zodat daarin een grote 
verscheidenheid aan standpunten en 
ervaringen is vertegenwoordigd. Vooral 
genderevenwicht is belangrijk om tot een 
correcte weerspiegeling van de 
demografische realiteit te komen.

vermijden en een kritische ingesteldheid te 
bevorderen, dienen de raden van bestuur 
van beleggingsondernemingen te worden 
gekenmerkt door voldoende diversiteit wat 
leeftijd, geslacht, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft, zodat daarin een grote 
verscheidenheid aan standpunten en 
ervaringen is vertegenwoordigd. Vooral 
genderevenwicht is belangrijk om tot een 
correcte weerspiegeling van de 
demografische realiteit te komen.
Werknemersvertegenwoordiging in 
leidinggevende organen zou ook moeten 
worden beschouwd als een positieve 
manier om tot meer diversiteit te komen, 
aangezien dergelijke vertegenwoordiging 
zorgt voor een bijkomend belangrijk 
perspectief en een echte kennis van de 
interne werking van de ondernemingen.

Or. en

Amendement 253
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Om met betrekking tot corporate 
governance tot een volledig coherente 
aanpak te komen voor alle financiële 
entiteiten in de EU moeten de corporate 
governance-bepalingen van deze richtlijn 
overeenkomen met die van Richtlijn 
.../..../EU [CRD IV] en in verhouding 
staan tot de omvang van de betrokken 
entiteit.

Or. en
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Amendement 254
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Met het oog op een doeltreffend 
toezicht op en een effectieve controle van 
de activiteiten van een 
beleggingsonderneming dient het 
leidinggevend orgaan verantwoordelijk te 
zijn en verantwoording af te leggen voor de 
algemene strategie van de 
beleggingsonderneming, rekening houdend 
met de bedrijfsactiviteiten en het 
risicoprofiel van de 
beleggingsonderneming. Het leidinggevend 
orgaan dient over de gehele 
activiteitscyclus van de 
beleggingsonderneming duidelijke 
verantwoordelijkheden op zich te nemen 
op de volgende terreinen: de vaststelling en 
omschrijving van de strategische 
doelstellingen van de onderneming, de 
goedkeuring van de interne organisatie van 
de onderneming (met inbegrip van criteria 
voor de selectie en opleiding van het 
personeel) en de vaststelling van het 
algemene beleid op het gebied van het 
verrichten van diensten en activiteiten (met 
inbegrip van de beloning van 
verkooppersoneel en de goedkeuring van 
nieuwe producten voor distributie aan 
cliënten). Door de strategische 
doelstellingen van de 
beleggingsonderneming, haar interne 
organisatie en haar beleid voor het 
verrichten van diensten en activiteiten 
periodiek te monitoren en te beoordelen, 
moet het leidinggevend orgaan in staat 
blijken steeds een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering te garanderen in het belang 
van de integriteit van de markten en de 
bescherming van de beleggers.

(39) Met het oog op een doeltreffend 
toezicht op en een effectieve controle van 
de activiteiten van een 
beleggingsonderneming dient het 
leidinggevend orgaan verantwoordelijk te 
zijn en verantwoording af te leggen voor de 
algemene strategie van de 
beleggingsonderneming, rekening houdend 
met de bedrijfsactiviteiten en het 
risicoprofiel van de 
beleggingsonderneming. Het leidinggevend 
orgaan dient over de gehele 
activiteitscyclus van de 
beleggingsonderneming duidelijke 
verantwoordelijkheden op zich te nemen 
op de volgende terreinen: de vaststelling en 
omschrijving van de strategische 
doelstellingen van de onderneming, de 
goedkeuring van de interne organisatie van 
de onderneming (met inbegrip van criteria 
voor de selectie en opleiding van het 
personeel) en de vaststelling van het 
algemene beleid op het gebied van het 
verrichten van diensten en activiteiten (met 
inbegrip van de beloning van 
verkooppersoneel en de goedkeuring van 
nieuwe producten voor distributie aan 
cliënten). Door de strategische 
doelstellingen van de 
beleggingsonderneming, haar interne 
organisatie en haar beleid voor het 
verrichten van diensten en activiteiten 
periodiek te monitoren en te beoordelen, 
moet het leidinggevend orgaan in staat 
blijken steeds een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering te garanderen in het belang 
van de integriteit van de markten en de 
bescherming van de beleggers. Wat betreft 
de introductie van nieuwe producten 
moeten de aanbieders van die producten 
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de prestatie ervan op gezette tijden 
evalueren, teneinde te beoordelen of een 
product aan de verwachtingen voldoet en 
om vast te stellen of het product de juiste 
doelgroep op de markt bereikt. 

Or. en

Amendement 255
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Krachtens Richtlijn 2006/73/EG van 
de Commissie van 10 augustus 2006 tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn 
mogen lidstaten in de context van de voor 
beleggingsondernemingen geldende 
organisatorische eisen verplichtingen 
opleggen die betrekking hebben op het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden. Het opnemen of opslaan 
van telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden, is verenigbaar met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en is gerechtvaardigd om 
een betere beleggersbescherming, een beter 
markttoezicht en een grotere 
rechtszekerheid te waarborgen in het 
belang van beleggingsondernemingen en 
hun cliënten. Ook in het technische advies 
dat op 29 juli 2010 door het Comité van 
Europese effectenregelgevers aan de 
Commissie is uitgebracht, wordt op het 

(42) Krachtens Richtlijn 2006/73/EG van 
de Commissie van 10 augustus 2006 tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn 
mogen lidstaten in de context van de voor 
beleggingsondernemingen geldende 
organisatorische eisen verplichtingen 
opleggen die betrekking hebben op het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden. Het opnemen of opslaan 
van telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden, is verenigbaar met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en is gerechtvaardigd om 
een betere beleggersbescherming, een beter 
markttoezicht en een grotere 
rechtszekerheid te waarborgen in het 
belang van beleggingsondernemingen en 
hun cliënten. Ook in het technische advies 
dat op 29 juli 2010 door het Comité van 
Europese effectenregelgevers aan de 
Commissie is uitgebracht, wordt op het 
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belang van dergelijke bescheiden gewezen. 
Om die redenen verdient het aanbeveling 
in deze richtlijn de beginselen vast te 
leggen voor een algemene regeling 
betreffende het opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden.

belang van dergelijke bescheiden gewezen. 
Om die redenen verdient het aanbeveling 
in deze richtlijn de beginselen vast te 
leggen voor een algemene regeling 
betreffende het opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden. Wat betreft de 
communicatie tussen financiële 
instellingen en niet-professionele cliënten 
moet de lidstaten worden vrijgesteld om in 
plaats daarvan toe te staan dat financiële 
instellingen met zetel op hun grondgebied 
en op hun grondgebied gevestigde 
bijkantoren passende schriftelijke 
documentatie van dergelijke 
communicatie bijhouden.

Or. en

Amendement 256
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De technologie op het gebied van de 
effectenhandel heeft de afgelopen tien jaar 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt en 
wordt thans op grote schaal door 
marktdeelnemers gebruikt. Momenteel 
maken vele marktdeelnemers gebruik van 
algoritmische handel, waarbij een 
computeralgoritme automatisch bepaalde 
aspecten van orders vaststelt met weinig of 
geen menselijke tussenkomst. Een 
specifieke subcategorie van algoritmische 
handel is hoogfrequente handel, waarbij 
een handelssysteem tegen hoge snelheid 
marktgegevens of- signalen analyseert en 
vervolgens binnen een zeer korte 
tijdsspanne grote aantallen orders 
doorzendt of aanpast in reactie op deze 

(44) De technologie op het gebied van de 
effectenhandel heeft de afgelopen tien jaar 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt en 
wordt thans op grote schaal door 
marktdeelnemers gebruikt. Momenteel 
maken vele marktdeelnemers gebruik van 
algoritmische handel, waarbij een 
computeralgoritme automatisch bepaalde 
aspecten van orders vaststelt met weinig of 
geen menselijke tussenkomst. Een 
specifieke subcategorie van algoritmische 
handel is hoogfrequente handel, waarbij 
een handelssysteem tegen hoge snelheid, 
doorgaans in milliseconden of 
microseconden, marktgegevens of -
signalen analyseert en vervolgens binnen 
een zeer korte tijdsspanne grote aantallen 
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analyse. Hoogfrequente handel is typisch 
voor handelaren die met eigen kapitaal 
handelen en is niet zozeer een strategie op 
zich maar gewoonlijk het gevolg van het 
gebruik van geavanceerde technologie voor 
de uitvoering van traditionelere 
handelsstrategieën, zoals market making of 
arbitrage.

orders doorzendt of aanpast in reactie op 
deze analyse. Hoogfrequente handel is 
typisch voor handelaren die met eigen 
kapitaal handelen en is niet zozeer een 
strategie op zich maar gewoonlijk het 
gevolg van het gebruik van geavanceerde 
technologie voor de uitvoering van 
traditionelere handelsstrategieën, zoals 
market making of arbitrage.

Or. en

Motivering

Nadere specificatie van hoogfrequente handel.

Amendement 257
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Het fenomeen van hoogfrequente 
handel moet als zodanig worden 
beschouwd als een natuurlijk aspect van 
technische vooruitgang en verbeterde 
bedrijfsmodellen. Wetenschappelijke 
studies op dit gebied komen tot de 
algemene conclusie dat de hoogfrequente 
handel tot grotere liquiditeit en een 
vermindering van de volatiliteit van de 
markt bijdraagt. Tevens kwam uit die 
studies naar voren dat de nieuwe 
technologie net als elke andere vorm van 
handel met het oogmerk van 
marktmisbruik kan worden aangewend.

Or. en

Amendement 258
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. Hoogfrequente 
handel zorgt voor een grotere omzet op de
markten, maar voor zeer weinig 
"uitvoerbare" liquiditeit, aangezien de
noteringen slechts gedurende 
milliseconden in het orderboek staan 
geregistreerd en het aantal annuleringen 
extreem hoog is. De iets kleinere spreads
wegen niet op tegen het gebrek aan diepte,
de korte plaatsingsduur van orders in het 
orderboek en de beperkte voorraad. Er 
zijn aanwijzingen dat deze technologie 
ook een aantal potentiële risico's met zich
meebrengt, zoals een groter risico op 
overbelasting van de systemen van 
handelsplatforms als gevolg van grote 
hoeveelheden orders en het risico dat 
algoritmische handel tot dubbele of 
foutieve orders aanleiding geeft of 
anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Met name zijn er 
aanwijzingen dat technologie voor 
hoogfrequente handel, doordat deze de 
gebruiker een informatievoordeel 
verschaft, ertoe heeft bijgedragen dat 
institutionele beleggers als 
pensioenfondsen in toenemende mate 
naar "dark liquidity pools" uitwijken om 
potentiële negatieve effecten op de 
executieprijzen te voorkomen, die zij 
verwachten wanneer hun orders door 
hoogfrequente handelaren worden 
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ontdekt. Daarnaast bestaat het risico dat 
algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Bovendien gaan de via de 
hoogfrequente handel behaalde winsten
ten koste van andere beleggers, zoals 
pensioenfondsen. Ten slotte kan 
algoritmische of hoogfrequente handel zich 
lenen voor bepaalde misbruiken.
Dergelijke risico's brengen hoge kosten 
met zich mee voor infrastructuur en 
toezicht in verband met de hoogfrequente 
handel.

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat hoogfrequente handel handelaars een informatievoordeel ten 
opzichte van andere marktdeelnemers verschaft. Dit voordeel is voornamelijk te danken aan 
de snelheid waarmee informatie kan worden verwerkt en vertaald naar orders dan wel 
annuleringen/wijzigingen. Hierdoor zien institutionele beleggers die grote orders plaatsen 
zich genoodzaakt om ofwel een "wapenwedloop" met dergelijke handelaren aan te gaan, wat 
met hoge kosten voor henzelf en hun uiteindelijke cliënten gepaard gaat, of om de 
hoogfrequente handel uit de weg te gaan door naar platforms uit te wijken waartoe die 
handelaren geen toegang hebben of waar orders beter kunnen worden verborgen.

Amendement 259
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
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elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken. Afgezien van het 
bovenstaande is misbruik in geen geval 
toegestaan, ongeacht de wijze waarop 
wordt deelgenomen aan de markt. 
Marktmisbruik valt onder de richtlijn 
marktmisbruik (Richtlijn 2004/109/EG).

Or. en

Motivering

De technische ontwikkelingen hebben, zoals de Europese Commissie heeft aangegeven, 
positieve en negatieve effecten op de markten. Marktmisbruik mag echter niet uitsluitend in 
verband worden gebracht met marktdeelnemers die bij hun interactie met de markt gebruik 
maken van geavanceerde technologie en software. Marktmisbruik kan zich op elk niveau 
voordoen. Daarom is een verwijzing naar de richtlijn marktmisbruik nodig om te zorgen voor 
een brede aanpak van alle vormen van misbruik op alle niveaus.

Amendement 260
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

(46) Het gebruik van de technologie voor 
hoogfrequente effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
voor hoogfrequente handel heeft 
voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken. Over het algemeen 
draagt hoogfrequente handel volgens tal 
van wetenschappelijke studies echter bij 
tot een vermindering van de volatiliteit 
van de markt en een betere koersvorming 
op de verschillende handelsplatforms.

Or. en
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Amendement 261
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht,
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen. 
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
markttoegang, ongefilterde directe 
markttoegang of gesponsorde en directe 
markttoegang. De technologie heeft 
voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

Or. en
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Motivering

De verwijzing naar elektronische toegang moet worden gewijzigd in "directe markttoegang" 
omwille van de samenhang met de door de ESMA uitgegeven technische richtsnoeren van 
februari 2012 "Interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving voor 
handelsplatforms, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten" ESMA/2012/122 
(NL).

Amendement 262
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) De door de ESMA op 12 februari 
2012 onder de titel "Interne beheersing in 
een geautomatiseerde handelsomgeving 
voor handelsplatforms, 
beleggingsondernemingen en bevoegde 
autoriteiten" (ESMA/2012/122) 
gepubliceerde richtsnoeren dienen te 
worden gebruikt als omvattend kader voor 
het integreren van juridisch bindende 
mechanismen in deze richtlijn, teneinde 
het vermogen van de markten te 
versterken om rekening te houden met 
nieuwe technologie op het gebied van de 
effectenhandel. De ESMA moet de 
bevoegdheid worden verleend om in de 
toekomst richtsnoeren op te stellen om 
gelijke tred te houden met de snelle 
technologische ontwikkelingen op het 
gebied van de effectenhandel.

Or. en

Amendement 263
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Om de technologische 
ontwikkelingen bij te kunnen houden 
hebben de gereglementeerde markten en 
de MTF's een stelsel van waarborgen en 
beheersingsmechanismen opgezet. Om de 
voornoemde risico's verbonden aan 
technologisch geavanceerde handel het 
hoofd te kunnen bieden, heeft de ESMA 
richtsnoeren voorgesteld om de vereisten 
voor georganiseerde markten en 
beleggingsondernemingen op Europees 
niveau te harmoniseren 
(ESMA/2011/456). Hoewel daarin 
vereisten worden omschreven voor 
gereglementeerde markten, MTF's, OTF's 
en beleggingsondernemingen die markten 
exploiteren, moet worden verduidelijkt dat 
risicobeheersing aan de bron van de 
orderstroom van essentieel belang is, 
omdat zich hier een aanzienlijk deel van 
de verantwoordelijkheid voor eventuele 
risico's concentreert. 

Or. en

Motivering

De MiFID voorziet weliswaar in de noodzakelijke versterking van de waarborgen en 
beheersingsmechanismen voor gereglementeerde markten, MTF's en OTF's, maar het is 
absoluut essentieel om reeds voor risicobeheersing aan de bron van de orderstroom te 
zorgen. Het volstaat niet om alleen op handels- en clearingplatforms voor 
controlemechanismen te zorgen. Doel moet zijn om in elke fase van de handels- en 
clearingcyclus controlepunten in te bouwen. De noodzaak van passende controles moet 
worden benadrukt. De richtsnoeren van de ESMA inzake interne beheersing voorzien hierin.

Amendement 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met
hoogfrequente handel bezighouden, een 
vergunning moet worden verleend
wanneer zij een rechtstreeks lid van een 
handelsplatform zijn. Aldus wordt 
gegarandeerd dat zij aan de 
organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk dat algoritmische en
hoogfrequente handelsactiviteiten als 
beleggingsdiensten of –activiteiten worden 
beschouwd, ook wanneer zij voor eigen 
rekening worden uitgevoerd. Aldus wordt 
gegarandeerd dat ondernemingen die 
dergelijke activiteiten verrichten over een 
vergunning als beleggingsonderneming 
moeten beschikken en aan de 
organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

Or. en

Motivering

Er moet voor de nodige samenhang worden gezorgd tussen deze overweging en artikel 17 van 
de voorgestelde MiFID, niet alleen met betrekking tot hoogfrequente, maar ook met 
betrekking tot algoritmische handel, en er moet worden verduidelijkt dat ondernemingen over 
een vergunning moeten beschikken, aangezien de bedoelde activiteiten als 
beleggingsactiviteiten moeten worden beschouwd. Algoritmische handel met indirecte 
toegang tot het handelsplatform houden niet minder gevaren in voor de financiële markten en 
de stabiliteit dan algoritmische handel door een rechtstreeks lid van een handelsplatform. 
(Voorstel van de ECB).

Amendement 265
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met
hoogfrequente handel bezighouden, een 
vergunning moet worden verleend
wanneer zij een rechtstreeks lid van een 
handelsplatform zijn. Aldus wordt 
gegarandeerd dat zij aan de 
organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk dat algoritmische en
hoogfrequente handelsactiviteiten als 
beleggingsdiensten of –activiteiten worden 
beschouwd, ook wanneer zij voor eigen 
rekening worden uitgevoerd. Aldus wordt 
gegarandeerd dat ondernemingen die 
dergelijke activiteiten verrichten over een 
vergunning als beleggingsonderneming 
moeten beschikken en aan de 
organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

Or. en

Motivering

Er moet voor de nodige samenhang worden gezorgd tussen deze overweging en artikel 17 van 
de voorgestelde MiFID, niet alleen met betrekking tot hoogfrequente, maar ook met 
betrekking tot algoritmische handel, en er moet worden verduidelijkt dat ondernemingen over 
een vergunning moeten beschikken, aangezien de bedoelde activiteiten als 
beleggingsactiviteiten moeten worden beschouwd. Algoritmische handel met indirecte 
toegang tot het handelsplatform houden niet minder gevaren in voor de financiële markten en 
de stabiliteit dan algoritmische handel door een rechtstreeks lid van een handelsplatform. 

Amendement 266
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Ook moeten orderstromen afkomstig 
van geautomatiseerde handelsactiviteiten 
duidelijk als zodanig kunnen worden 
geïdentificeerd. Aldus wordt gegarandeerd 
dat zij aan de organisatorische eisen van 
deze richtlijn onderworpen zijn en onder 
deugdelijk toezicht staan.

Or. en

Motivering

Transacties in het kader van algoritmische en hoogfrequente handel moeten in het orderboek 
duidelijk worden gekenmerkt zodat zij doeltreffend kunnen worden gemonitord door 
handelsplatforms en regelgevende instanties.

Amendement 267
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
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verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van alle 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan. Ook is het aangewezen om 
een eind te maken aan gesponsorde 
toegang, om te voorkomen dat 
ondernemingen die niet de nodige 
controlemechanismen toepassen 
handelsvoorwaarden creëren die de 
ordelijke werking van de markt verstoren, 
en om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers kunnen worden 
geïdentificeerd en aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren waaraan 
zij debet zijn.

Or. en

Amendement 268
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 



AM\901763NL.doc 53/148 PE489.463v01-00

NL

op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van alle 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan. Ook is het aangewezen om 
in het geval van directe toegang te 
waarborgen dat alle redelijke maatregelen 
worden getroffen om de risico's te 
voorkomen die zich kunnen voordoen 
wanneer ondernemingen ontoereikende 
controlemechanismen toepassen, door er 
onder meer voor te zorgen dat 
marktdeelnemers kunnen worden 
geïdentificeerd en aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor het teweegbrengen 
van handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren.

Or. en

Amendement 269
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
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toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan. In dit verband komt de 
ESMA een belangrijke coördinerende rol 
toe bij de vaststelling van een passende 
minimale noteringseenheid, teneinde de 
ordelijke werking van de markt op 
Europees niveau te waarborgen.

Or. en

Amendement 270
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Om de wijzen waarop 
marktdeelnemers toegang tot een 
handelsplatform krijgen duidelijk te 
kunnen identificeren, dient de ESMA een 
lijst op te stellen van alle wijzen en 
methoden waarop via een geregistreerde 
beleggingsonderneming die lid is, toegang 
kan worden verkregen tot het 
handelsplatform.

Or. en

Amendement 271
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Zowel ondernemingen als 
handelsplatforms dienen robuuste 
maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat automatische handel tot een onordelijke 
markt leidt en kan worden misbruikt. 
Handelsplatforms moeten er ook op toezien 
dat hun handelssystemen weerbaar zijn en 
naar behoren zijn getest om aan grotere 
orderstromen of marktspanningen het 
hoofd te kunnen bieden, en tevens met 
handelsremmers zijn toegerust om de 
handel tijdelijk te kunnen stilleggen 
ingeval er zich plotse, onverwachte 
koersschommelingen voordoen.

(48) Zowel ondernemingen als 
handelsplatforms dienen robuuste 
maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat automatische handel tot een onordelijke 
markt leidt en kan worden misbruikt en om 
ervoor te zorgen dat technologie voor 
geautomatiseerde handel grondig wordt 
getest alvorens toegang tot een 
handelsplatform wordt verleend. 
Handelsplatforms moeten er ook op toezien 
dat hun handelssystemen weerbaar zijn en 
naar behoren zijn getest om aan grotere 
orderstromen of marktspanningen het 
hoofd te kunnen bieden, en tevens met 
handelsremmers zijn toegerust om de 
handel tijdelijk op alle handelsplatforms 
tegelijk te kunnen stilleggen ingeval er zich 
plotse, onverwachte koersschommelingen 
voordoen. Handelsplatforms mogen 
marktdeelnemers die zich met 
geautomatiseerde handel bezighouden 
geen geprivilegieerde toegang tot 
informatie bieden, aangezien deze 
hierdoor een onbillijk voordeel ten 
opzichte van andere marktdeelnemers 
zouden verwerven.

Or. en

Motivering

Handelsplatforms bieden marktdeelnemers die zich met hoogfrequente handel bezighouden 
vaak korte previews van het orderboek en andere informatie die niet kan worden ingezien 
door andere deelnemers. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld, zodat deze praktijken niet 
meer mogen worden toegestaan.

Amendement 272
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Handelsstrategieën waarbij zeer 
grote hoeveelheden orders worden 
gegenereerd die grotendeels weer worden 
geannuleerd of aan het einde van de 
handelsdag komen te vervallen, nemen 
een belangrijk deel van de capaciteit van 
het handelssysteem in beslag, terwijl zij 
weinig effectieve liquiditeit bieden voor 
andere marktdeelnemers. Daarom moet 
erop worden toegezien dat de 
vergoedingsstructuren van 
handelsplatforms transparant, niet-
discriminerend en billijk zijn en dat zij 
qua opzet waarborgen dat de 
infrastructuurkosten op evenredige wijze 
aan de cliënten worden doorberekend 
naargelang het gebruik dat zij van de 
infrastructuurcapaciteit maken en dat er 
sprake is van handelsvoorwaarden die een 
ordelijke werking van de markten 
garanderen.

Or. en

Motivering

Tal van institutionele beleggers hebben aangegeven dat de hoogfrequente handel weinig 
effectieve liquiditeit oplevert, ondanks het feit dat de desbetreffende marktdeelnemers voor de 
vermeende liquiditeit die zij naar de markt brengen vaak uitdrukkelijk "kortingen" krijgen.

Amendement 273
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Er moet ook voor worden gezorgd 
dat de vergoedingsstructuren van de 
handelsplatforms transparant, niet-
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discriminerend en billijk zijn en dat de 
structuur ervan geen handelsvoorwaarden 
bevordert die de ordelijke werking van de 
markt verstoren. Daarom moeten 
gereglementeerde markten 
vergoedingsstructuren toepassen die een 
beperking van de verhouding tussen het 
aantal systeemberichten en het aantal 
daadwerkelijk uitgevoerde transacties 
bevorderen. Daartoe kunnen onder meer 
hogere vergoedingen voor omvangrijke 
annuleringen of vergoedingen per bericht 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 274
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel,
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die
cliënten directe elektronische markttoegang
bieden, aangezien aan elektronische
handel via een onderneming die 
elektronische markttoegang biedt, veel 
vergelijkbare risico's verbonden zijn. Het 
is ook passend dat ondernemingen die 
directe elektronische toegang bieden, 
ervoor zorgen dat personen die van deze 
dienst gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, te 
verbieden om cliënten directe 
elektronische markttoegang directe
elektronische markttoegang te verlenen.
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eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

Or. en

Amendement 275
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe elektronische markttoegang 
bieden, aangezien aan elektronische handel 
via een onderneming die elektronische 
markttoegang biedt, veel vergelijkbare 
risico's verbonden zijn. Het is ook passend 
dat ondernemingen die directe 
elektronische toegang bieden, ervoor 
zorgen dat personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

(49) Hoewel directe elektronische toegang 
tot de beleggingsactiviteiten op de 
financiële markten in de EU in 
belangrijke mate faciliteert, is het 
raadzaam om, afgezien van het treffen van 
maatregelen in verband met algoritmische 
en hoogfrequente handel, ook controles in 
te voeren die betrekking hebben op 
beleggingsondernemingen die cliënten 
directe elektronische markttoegang bieden, 
aangezien aan elektronische handel via een 
onderneming die elektronische 
markttoegang biedt, veel vergelijkbare 
risico's verbonden zijn. Het is ook passend 
dat ondernemingen die directe 
elektronische toegang bieden, ervoor 
zorgen dat personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen. In dit verband moet worden 
verwelkomd dat de ESMA uitdrukkelijk 
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met het oog op dergelijke controles in 
overleg met de markt richtsnoeren heeft 
opgesteld inzake interne beheersing in een 
geautomatiseerde handelsomgeving voor 
handelsplatforms, 
beleggingsondernemingen en bevoegde 
autoriteiten (ESMA/2011/456).

Or. en

Motivering

Directe elektronische markttoegang is een belangrijk onderdeel van de moderne 
handelsomgeving op tal van gereglementeerde handelsplatforms en MTF's in de EU en 
daarbuiten. Met de nodige controles biedt een dergelijke markttoegang keuzemogelijkheden 
wat betreft de manier waarop en de plaats vanuit welke zij financiële instrumenten 
verhandelen. De ESMA heeft in samenwerking met de marktdeelnemers duidelijke en nuttige 
richtsnoeren opgesteld die in een praktische regeling voor directe elektronische toegang tot 
handelsplatforms voorzien.

Amendement 276
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe elektronische
markttoegang bieden, aangezien aan 
elektronische handel via een 
onderneming die elektronische 
markttoegang biedt, veel vergelijkbare 
risico's verbonden zijn. Het is ook passend 
dat ondernemingen die directe 
elektronische toegang bieden, ervoor 
zorgen dat personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe markttoegang bieden. Het 
is ook passend dat ondernemingen die 
directe markttoegang bieden, ervoor 
zorgen dat personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
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nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

Or. en

Amendement 277
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe elektronische
markttoegang bieden, aangezien aan
elektronische handel via een onderneming 
die elektronische markttoegang biedt, veel 
vergelijkbare risico's verbonden zijn. Het 
is ook passend dat ondernemingen die 
directe elektronische toegang bieden, 
ervoor zorgen dat personen die van deze 
dienst gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

(49) Afgezien van het treffen van 
maatregelen in verband met algoritmische 
en hoogfrequente handel moet ervoor 
worden gezorgd dat doeltreffende 
controlemechanismen worden opgezet die 
betrekking hebben op 
beleggingsondernemingen die cliënten 
directe markttoegang bieden, aangezien 
elektronische handel kan worden 
uitgevoerd via een onderneming die directe
markttoegang biedt. Het is ook passend dat 
ondernemingen die directe markttoegang
bieden, ervoor zorgen dat personen die van 
deze dienst gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

Or. en
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Amendement 278
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe elektronische
markttoegang bieden, aangezien aan 
elektronische handel via een onderneming 
die elektronische markttoegang biedt, veel 
vergelijkbare risico's verbonden zijn. Het is 
ook passend dat ondernemingen die directe 
elektronische toegang bieden, ervoor 
zorgen dat personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe markttoegang bieden, 
aangezien aan elektronische handel via een 
onderneming die elektronische 
markttoegang biedt, veel vergelijkbare 
risico's verbonden zijn. Het is ook passend 
dat ondernemingen die directe 
markttoegang bieden, ervoor zorgen dat 
personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar elektronische toegang moet worden gewijzigd in "directe markttoegang" 
omwille van de samenhang met de door de ESMA uitgegeven technische richtsnoeren van 
februari 2012 "Interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving voor 
handelsplatforms, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten" ESMA/2012/122 
(NL).
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Amendement 279
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden die verband houden met 
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld.

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren met betrekking tot een 
bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld. Daarom moet 
het handelsplatform waar het instrument 
zijn primaire notering heeft worden belast 
met het realtimetoezicht, en dit primaire 
handelsplatform en de handelsplatforms 
waar het instrument secundaire 
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noteringen heeft, moeten worden verplicht 
samen te werken. Het primaire 
handelsplatform mag de door de 
secundaire handelsplatforms verstrekte 
informatie niet voor commerciële 
doeleinden gebruiken. Tussen de voor de 
bedrijfsvoering en het toezicht 
verantwoordelijke afdelingen van het 
primaire handelsplatform moeten 
"Chinese muren" of ethische barrières 
worden opgezet om belangenconflicten en 
marktmanipulatie te voorkomen. De 
secundaire markt moet 
controletechnologie naar keuze kunnen 
toepassen die waarborgt dat hij aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn en Verordening (EU) nr. ..../... 
[MAR] voldoet, ongeacht de door het 
primaire handelsplatform gebruikte 
technologie.

Or. en

Motivering

Door de fragmentering van de markten is het op tal van manieren mogelijk geworden om de 
markten met behulp van marktoverschrijdende strategieën te misbruiken of te manipuleren, 
zodat de toezichtstructuren van deze markten moeten samenwerken om dergelijke strategieën 
te kunnen opsporen. Het primaire handelsplatform is het best in staat om de algemene 
verantwoordelijkheid voor het toezicht te dragen, omdat het dichter bij de informatiestroom 
van de emittent staat. Hierdoor kan deze lacune bij de opsporing van misbruik en manipulatie 
in een gefragmenteerde handelsomgeving worden gedicht. 

Amendement 280
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
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aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden die verband houden met 
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld.

aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren met betrekking tot een 
bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld. Daarom moet 
de bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform waar het instrument zijn 
primaire notering heeft worden belast met 
het realtimetoezicht, en dit primaire 
handelsplatform en de handelsplatforms 
waar het instrument secundaire 
noteringen heeft, moeten worden verplicht 
samen te werken.

Or. en

Motivering

Door de fragmentering van de markten is het op tal van manieren mogelijk geworden om de 
markten met behulp van marktoverschrijdende strategieën te misbruiken of te manipuleren, 
zodat de toezichtstructuren van deze markten moeten samenwerken om dergelijke strategieën 
te kunnen opsporen. De bevoegde autoriteit van het primaire handelsplatform is het best in 
staat om de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht te dragen, omdat zij dichter bij 
de informatiestroom van de emittent staat. De secundaire markten moeten tot medewerking 
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worden verplicht.

Amendement 281
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan 
zijn. Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden die verband houden met 
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld.

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten. Bovendien is het 
noodzakelijk de gegevensuitwisseling en 
de samenwerking tussen handelsplatforms 
te formaliseren en te verbeteren in geval 
van uitzonderlijke omstandigheden die 
verband houden met een bepaald 
instrument dat op meerdere platforms 
wordt verhandeld.
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Or. en

Motivering

Met het oog op de integriteit van de markt en een gelijk speelveld voor handelsplatforms 
moeten alle markten de handel op hetzelfde tijdstip stopzetten.

Amendement 282
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een
adequate aanpak van belangenconflicten 
wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 



AM\901763NL.doc 67/148 PE489.463v01-00

NL

omstandigheden die verband houden met 
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld.

omstandigheden die verband houden met
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld. Hiertoe dient 
het handelsplatform waar het instrument 
zijn primaire notering heeft, 
verantwoordelijk te zijn voor het 
realtimetoezicht op alle orderboeken op 
zowel de primaire als de secundaire 
handelsplatforms.

Or. en

Motivering

Door de fragmentering van de markt als gevolg van de invoering van de MiFID zijn de 
mogelijkheden toegenomen om de markten met behulp van marktoverschrijdende strategieën 
te misbruiken of te manipuleren. Noch door de handelsplatforms noch door de bevoegde 
autoriteiten wordt realtimetoezicht uitgeoefend waarbij wordt gekeken naar de complete 
handel in een bepaald aandeel. Deze lacune moet worden gedicht. Dit is mogelijk door het 
primaire handelsplatform te belasten met deze vorm van toezicht. Dit platform staat immers 
het dichtst bij de informatiestroom van de emittent.

Amendement 283
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
harmonisatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere 
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 

(50) Momenteel is er in de EU een 
veelheid aan handelsplatforms actief en op 
een aantal daarvan worden identieke 
instrumenten verhandeld. Om potentiële 
risico's voor de belangen van de beleggers 
aan te pakken, is het noodzakelijk over te 
gaan tot een formalisatie en verdere 
coördinatie van de procedures die op de 
gevolgen voor de handel op andere
platforms betrekking hebben indien een 
handelsplatform besluit de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten. In het belang van de 
rechtszekerheid en met het oog op een 
adequate aanpak van belangenconflicten 
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wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms zich bij dat 
besluit aansluiten, tenzij voortzetting van 
de handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden die verband houden met 
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld.

wanneer wordt besloten de handel in een 
financieel instrument op te schorten of een 
financieel instrument van de handel uit te 
sluiten, dient te worden gewaarborgd dat 
als een gereglementeerde markt of een 
MTF de handel stopzet omdat geen 
informatie over een emittent of een 
financieel instrument is bekendgemaakt, de 
overige handelsplatforms van dat besluit in 
kennis worden gesteld en zich erbij 
aansluiten, tenzij voortzetting van de 
handel onder uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk de 
gegevensuitwisseling en de samenwerking 
tussen handelsplatforms te formaliseren en 
te verbeteren in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden die verband houden met 
een bepaald instrument dat op meerdere 
platforms wordt verhandeld.

Or. en

Amendement 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) Het rendement dat beleggers met 
hun beleggingen kunnen behalen wordt 
op tal van manier verminderd, onder meer 
door te betalen provisies, kosten en andere 
inhoudingen. Deze ingehouden bedragen 
kunnen verdeeld zijn over verschillende 
niveaus, zodat zij onmiddellijk zichtbaar 
zijn of op een ander niveau of in een 
andere portefeuille als belegde bedragen 
worden aangegeven, waardoor beleggers 
moeite hebben om het totale ingehouden 
bedrag te overzien. Daarom moeten alle 
inhoudingen worden opgeteld en moet 
beleggers een overzicht worden gegeven 
van het langetermijneffect hiervan op het 
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rendement, door de rechtstreekse 
verhouding van de totale inhoudingen tot 
de opbrengsten aan te geven. Deze 
gegevens moeten voorafgaand aan de 
totstandkoming van de belegging op basis 
van een redelijke prognose worden 
verstrekt en vervolgens per jaar voor elke 
lopende belegging. De ESMA dient 
richtsnoeren te geven betreffende een 
passende opmaak voor deze prognoses en 
overzichten.

Or. en

Amendement 285
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) Met name moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat 
beleggingsondernemingen de algemene 
consistentie van de verhandelde financiële 
instrumenten (met name instrumenten 
met een specifiek ontwerp) beoordelen, 
waarbij tevens dient te worden nagegaan 
of de kenmerken van die instrumenten 
zijn afgestemd op de behoeften van de 
doelgroep van mogelijke cliënten waarop 
zij zijn gericht. Bovendien dienen de 
lidstaten beleggingsondernemingen te 
verplichten redelijke maatregelen te 
treffen om te waarborgen dat het verkoop-
en distributiebeleid strookt met de 
geschiktheidscriteria.

Or. de

Amendement 286
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis
verstrekken, en of zij cliënten een 
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te 
beschermen en cliënten meer 
duidelijkheid te verschaffen omtrent de 
dienst die zij ontvangen, is het passend de 
mogelijkheid te beperken voor 
ondernemingen om "inducements" te 
aanvaarden of te ontvangen van derden, 
zoals met name emittenten of aanbieders 
van producten, wanneer zij de dienst van 
het verstrekken van beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis en de dienst van 
vermogensbeheer verrichten. In dergelijke 
gevallen mogen alleen beperkte niet-

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies verstrekken, en of de 
beleggingsondernemingen cliënten een 
periodieke beoordeling verstrekken van de 
geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat zij 
"inducements" aanvaarden of ontvangen 
van derden. Bij het verrichten van 
vermogensbeheer aanvaardt noch 
ontvangt de beleggingsonderneming met 
betrekking tot de dienstverlening aan 
cliënten provisies, commissies of 
geldelijke tegemoetkomingen die worden 
betaald of verstrekt door een derde partij 
of persoon die voor rekening van een 
derde partij handelt, tenzij de cliënt vóór 
het verrichten van de betrokken dienst 
naar behoren van dergelijke provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen in kennis is gesteld of 
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geldelijke voordelen, zoals opleiding om 
zich de kenmerken van de producten 
eigen te maken, toegestaan zijn, op 
voorwaarde dat dergelijke voordelen geen 
afbreuk doen aan het vermogen van 
beleggingsondernemingen om de 
belangen van hun cliënten optimaal te 
behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

deze provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen uiteindelijk ten goede 
komen van de cliënt.

Or. en

Motivering

Financiële "inducements" moeten niet worden verboden zolang zij beleggingsondernemingen 
er niet van weerhouden in het belang van hun cliënten te handelen, zoals nader omschreven 
in artikel 26 van Richtlijn 2006/73/EG. Niet-geldelijke voordelen zijn een belangrijke factor 
in het besluitvormingsproces van vermogensbeheerders en vallen onder het MiFID-vereiste 
van niveau 2 dat zij de kwaliteit van de dienstverlening moeten verbeteren. Het gebruik van 
"inducements" moet altijd afhankelijk worden gemaakt van de uitdrukkelijke toestemming van 
de cliënt. 

Amendement 287
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of de 
beleggingsondernemingen de cliënten een
periodieke beoordeling verstrekken van de 
geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
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zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om
"inducements" te aanvaarden of te
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend ondernemingen 
te verbieden om "inducements" te betalen 
aan of te ontvangen van derden, zoals met 
name emittenten, ondernemingen die 
namens cliënten orders uitvoeren of 
aanbieders van producten op het gebied
van beleggingsadvies, vermogensbeheer 
en niet-geadviseerde verkoop aan niet-
professionele cliënten. In dergelijke 
gevallen mogen alleen beperkte niet-
geldelijke voordelen, zoals opleiding om 
zich de kenmerken van de producten eigen 
te maken, toegestaan zijn of, in het geval 
van ondernemingen die 
vermogensbeheerdiensten aanbieden, 
diensten met betrekking tot de uitvoering 
van orders en van onderzoek, op 
voorwaarde dat dergelijke diensten geen 
afbreuk of met grote waarschijnlijkheid 
geen afbreuk doen aan het vermogen van 
beleggingsondernemingen om op te treden 
in het belang van hun cliënten, zoals 
verder wordt verduidelijkt in Richtlijn 
2006/73/EG.

Or. en

Motivering

Het VK heeft in de vorm van de Retail Distribution Review hogere normen voor de 
bescherming van de consument ingevoerd. In het belang van de interne markt en om alle 
consumenten in de EU bescherming te bieden en een gelijk speelveld te creëren voor 
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financiële adviseurs is het gepast om deze hogere normen in de MiFID in te voeren.

Amendement 288
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt.
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te 
beschermen en cliënten meer 
duidelijkheid te verschaffen omtrent de 
dienst die zij ontvangen, is het passend de 
mogelijkheid te beperken voor 
ondernemingen om "inducements" te 
aanvaarden of te ontvangen van derden, 
zoals met name emittenten of aanbieders 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of het
beleggingsadvies wordt verstrekt in 
samenhang met de aanvaarding of 
ontvangst van "inducements" van derden
en of de beleggingsondernemingen
cliënten een periodieke beoordeling 
verstrekken van de geschiktheid van de 
financiële instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun
een bepaald advies hebben verstrekt.
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat het 
advies wordt verstrekt in samenhang met
de aanvaarding of ontvangst van 
"inducements" van derden. Wanneer zij 
de dienst van vermogensbeheer verricht 
voor professionele en niet-professionele 
cliënten in de zin van artikel 4, lid 1, 
punten 9 en 10, moet de 
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van producten, wanneer zij de dienst van 
het verstrekken van beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis en de dienst van 
vermogensbeheer verrichten. In dergelijke 
gevallen mogen alleen beperkte niet-
geldelijke voordelen, zoals opleiding om 
zich de kenmerken van de producten 
eigen te maken, toegestaan zijn, op 
voorwaarde dat dergelijke voordelen geen 
afbreuk doen aan het vermogen van 
beleggingsondernemingen om de 
belangen van hun cliënten optimaal te 
behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

beleggingsonderneming de cliënt voor het 
sluiten van de overeenkomst informeren 
over de verwachte omvang van de 
"inducements" en moeten alle betaalde of 
ontvangen "inducements" in periodieke 
verslagen worden bekendgemaakt. 

Or. en

Motivering

Beleggingsondernemingen die vermogensbeheerdiensten verrichten mogen van derden geen 
geldelijke voordelen aanvaarden voor dergelijke diensten (behalve wanneer zij deze direct 
van de belegger ontvangen). De in het voorstel opgenomen verplichting houdt geen rekening 
met het feit dat voor professionele en niet-professionele cliënten over het algemeen een hoger 
beschermingsniveau moet worden gewaarborgd dan voor in aanmerking komende 
tegenpartijen. In dit licht moet het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid tot 
situaties waarin vermogensbeheerdiensten worden verricht in opdracht van professionele en 
niet-professionele cliënten.

Amendement 289
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
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permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat deze diensten geen 
afbreuk doen aan het vermogen van 
beleggingsondernemingen om in het 
belang van hun cliënten op te treden, zoals 
verder wordt verduidelijkt in Richtlijn 
2006/73/EG. Om de consument verder te 
beschermen dient ervoor te worden 
gezorgd dat beleggingsondernemingen de 
prestaties van hun personeel niet belonen 
of beoordelen op een wijze die strijdig is 
met de verplichting van de 
ondernemingen om in het belang van hun 
cliënten te handelen.

Or. en
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Amendement 290
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
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basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten 
optimaal te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn. Voor zover "inducements" bij deze
richtlijn niet uitdrukkelijk zijn verboden 
dienen zij te worden onderworpen aan de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 
26 van Richtlijn 2006/73/EG.

Or. en

Amendement 291
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of de 
beleggingsonderneming cliënten een 
periodieke beoordeling verstrekken van de 
geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
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voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om 
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om 
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten, ondernemingen die namens 
cliënten orders uitvoeren of aanbieders 
van producten, wanneer zij de dienst van 
het verstrekken van beleggingsadvies en de 
dienst van vermogensbeheer verrichten. In 
dergelijke gevallen mogen alleen beperkte 
niet-geldelijke voordelen, zoals opleiding 
om zich de kenmerken van de producten 
eigen te maken, toegestaan zijn of, in het 
geval van ondernemingen die 
vermogensbeheerdiensten aanbieden, 
diensten met betrekking tot de uitvoering 
van orders en van onderzoek, op 
voorwaarde dat deze diensten geen afbreuk 
doen aan het vermogen van 
beleggingsondernemingen om in het 
belang van hun cliënten op te treden, zoals 
verder wordt verduidelijkt in Richtlijn 
2006/73/EG. Om de consument verder te 
beschermen dient ervoor te worden 
gezorgd dat beleggingsondernemingen de 
prestaties van hun personeel niet belonen 
of beoordelen op een wijze die strijdig is 
met de verplichting van de 
ondernemingen om in het belang van hun 
cliënten te handelen, wat onder meer 
inhoudt dat zij geen prikkels mogen 
bieden aan personeel om de voorkeur te 
geven aan een bepaald financieel 
instrument ook als een ander instrument 
mogelijk beter aan de behoeften van de 
cliënt voldoet. 

Or. en
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Amendement 292
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om 
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of het
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
wordt verstrekt, en of de 
beleggingsondernemingen cliënten een 
periodieke beoordeling verstrekken van de 
geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat het 
advies op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid 
te beperken voor ondernemingen om 
"inducements" te aanvaarden of te 
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de beleggingsdiensten van het 
verstrekken van beleggingsadvies of
vermogensbeheer of een andere 
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alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

beleggingsdienst verrichten waarbij de 
cliënt op het oordeel van de 
beleggingsonderneming vertrouwt. In 
dergelijke gevallen mogen alleen beperkte 
niet-geldelijke voordelen, zoals opleiding 
om zich de kenmerken van de producten 
eigen te maken, of het verrichten van 
onderzoek op beleggingsgebied toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

Or. en

Amendement 293
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
permanente beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een 
regelmatige beoordeling verstrekken van 
de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt. 
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
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tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend de mogelijkheid
te beperken voor ondernemingen om
"inducements" te aanvaarden of te
ontvangen van derden, zoals met name 
emittenten of aanbieders van producten, 
wanneer zij de dienst van het verstrekken 
van beleggingsadvies op onafhankelijke 
basis en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te beschermen 
en cliënten meer duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de dienst die zij 
ontvangen, is het passend te verduidelijken
wanneer ondernemingen "inducements" 
mogen aanvaarden of ontvangen van 
derden, zoals met name emittenten of 
aanbieders van producten, wanneer zij de 
dienst van het verstrekken van 
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
en de dienst van vermogensbeheer 
verrichten. In dergelijke gevallen mogen 
alleen beperkte niet-geldelijke voordelen, 
zoals opleiding om zich de kenmerken van 
de producten eigen te maken, toegestaan 
zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
voordelen geen afbreuk doen aan het 
vermogen van beleggingsondernemingen 
om de belangen van hun cliënten optimaal 
te behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

Or. en

Amendement 294
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Wanneer een 
beleggingsonderneming aan een cliënt 
beleggingsadvies verstrekt dient in een 
dienstverleningsdocument van ten hoogste 
[2 bladzijden] essentiële informatie te 
worden verstrekt over de aan de cliënt te 
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verstrekken diensten, de kwalificaties van 
de adviseur als bedoeld in [artikel 24, lid 
9] en de totale kosten van het aan de 
cliënt te verstrekken advies. De ESMA 
dient bindende technische normen op te 
stellen waarin de verplichte inhoud van 
het dienstverleningsdocument nader 
wordt gespecificeerd. Indien de hoogte 
van de provisies en "inducements" niet 
voor het verrichten van de dienst kan 
worden vastgesteld, moet de 
berekeningswijze ervan op volledige, 
nauwkeurige en begrijpelijke wijze in het 
dienstverleningsdocument worden 
vermeld en moeten de totale kosten van 
het advies en de gevolgen daarvan voor 
het rendement van de belegging zo 
spoedig als praktisch mogelijk aan de 
cliënt worden meegedeeld. Indien op 
doorlopende basis advies wordt verstrekt, 
dienen de kosten van het 
beleggingsadvies, met inbegrip van 
"inducements", op gezette tijden en ten 
minste jaarlijks aan de cliënt te worden 
meegedeeld. In elk periodiek 
kostenoverzicht moeten alle 
"inducements" die tijdens de 
voorafgaande periode zijn betaald of 
ontvangen worden vermeld.

Or. en

Motivering

De cliënten moeten over de totale kosten van beleggingsadviezen worden geïnformeerd, zowel 
over provisies die de cliënt direct aan de adviseur betaalt, alsook eventuele vergoedingen, 
commissies en geldelijke voordelen die door een derde worden betaald ("inducements"). Deze 
informatie moet vóór het verlenen van het beleggingsadvies aan de cliënt worden verstrekt. 
Deze verplichting geldt ongeacht de vraag of het advies al dan niet op onafhankelijke basis 
wordt verstrekt.

Amendement 295
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Om voor een adequate 
bescherming van beleggers te zorgen 
moeten beleggingsondernemingen worden 
verplicht om een passend 
aanwervingsbeleid te voeren en passende 
arbeidsomstandigheden te garanderen 
voor de werknemers die adviezen 
verstrekken, diensten verlenen en 
financiële producten verkopen aan 
cliënten. De ondernemingen moeten erop 
toezien dat deze werknemers over goede 
kwalificaties beschikken, permanent de 
vereiste scholing ontvangen en de tijd 
krijgen die nodig is om evenwichtige en 
uitvoerige adviezen te kunnen 
verstrekken. Het is de ondernemingen niet 
toegestaan hun werknemers op te dragen 
een eenzijdige, bijvoorbeeld op 
buitensporige verkoopdoelstellingen 
gebaseerde, verkoopstrategie te volgen, of 
op een specifieke dienst of een specifiek 
product gerichte verkoopinstructies te 
geven waardoor prikkels worden geboden 
om andere dan eerlijke en billijke 
aanbevelingen te doen die het belang van 
de cliënt dienen. 

Or. en

Amendement 296
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) De lidstaten dienen erop toe te 
zien dat werknemers die aan niet-
professionele cliënten adviezen over 
financiële producten en instrumenten 
verstrekken of financiële producten en 
instrumenten verkopen, door de 
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onderneming op een wijze worden 
beloond die geen afbreuk doet aan hun 
onpartijdigheid bij het doen van geschikte 
aanbevelingen, het verkopen van een 
product of dienst of het verstrekken van 
eerlijke, duidelijke en niet-misleidende 
informatie. De beloning mag in dergelijke 
situaties niet uitsluitend afhankelijk zijn 
van verkoopdoelstellingen of van de winst 
die de verkoop van een specifiek 
financieel instrument voor de 
onderneming oplevert. Een op 
verkoopcijfers of doelstellingen 
gebaseerde beloning zou het voorwerp 
kunnen zijn van inhoudingen of 
terugvorderingen op grond van 
misleidende verkooppraktijken.

Or. en

Motivering

Verkoopdoelstellingen en andere prikkels kunnen misleidende verkoop in de hand werken. Net 
als in het geval van bonussen kan worden overwogen of inhoudingen of terugvorderingen 
gepast zijn wanneer het om grote "inducements" gaat.

Amendement 297
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 ter) De lidstaten dienen erop toe te 
zien dat werknemers die aan niet-
professionele cliënten adviezen over 
financiële producten en instrumenten 
verstrekken of financiële producten en 
instrumenten verkopen, door de 
onderneming op een wijze worden 
beloond die geen afbreuk doet aan hun 
onpartijdigheid bij het doen van geschikte 
aanbevelingen, het verkopen van een 
product of dienst of het verstrekken van 
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eerlijke, duidelijke en niet-misleidende 
informatie. De beloning mag in dergelijke 
situaties niet uitsluitend afhankelijk zijn 
van verkoopdoelstellingen of van de winst 
die de verkoop van een specifiek 
financieel instrument voor de 
onderneming oplevert. 

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen maatregelen te treffen met betrekking tot beloningspraktijken van 
ondernemingen om partijdigheid te voorkomen bij het verstrekken van adviezen en de verkoop 
van financiële instrumenten aan cliënten. Beloningsregelingen die bijvoorbeeld in hoge 
verkoopbonussen voor specifieke financiële instrumenten voorzien, mogen niet worden 
toegestaan wanneer daaraan het risico is verbonden dat een beleggingsonderneming 
ongepaste aanbevelingen doet of ongepaste producten of diensten verkoopt aan cliënten.

Amendement 298
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 quater) De lidstaten dienen erop toe te 
zien dat werknemers die aan niet-
professionele cliënten adviezen over 
financiële instrumenten verstrekken of 
financiële instrumenten verkopen, over 
voldoende kennis en bekwaamheid 
beschikken met betrekking tot de 
aangeboden producten. Dit is des te 
belangrijker gezien de toenemende 
complexiteit van beleggingsproducten en 
de voortdurende vernieuwingen waaraan 
zij zijn onderworpen. De aanschaf van 
een beleggingsproduct houdt een zeker 
risico in en de belegger moet op de 
verstrekte informatie en de kwaliteit van 
de aangeboden beoordelingen kunnen 
vertrouwen. Daarnaast moet aan de 
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werknemers de nodige tijd en middelen 
worden gegeven opdat zij in staat zijn de 
cliënt van alle relevante informatie te 
voorzien over de aangeboden producten of 
beleggingen.

Or. en

Motivering

Werknemers van beleggingsondernemingen moeten over voldoende kennis en bekwaamheid 
beschikken met betrekking tot de aangeboden producten.

Amendement 299
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt 
en het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt.
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beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
de rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's), uit te sluiten die een derivaat of 
een structuur behelzen die het moeilijk 
maakt voor de cliënt om het gelopen risico 
te begrijpen.

Or. en

Motivering

Op gereglementeerde markten genoteerde en verhandelde instrumenten zijn reeds 
onderworpen aan EU-wetgeving inzake de verstrekking van belangrijke informatie of zijn 
onderworpen aan bepalingen betreffende het risicobeheer. Deze producten moeten daarom 
kunnen worden aangeboden aan beleggers.

Amendement 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Het verdient met name aanbeveling de 
mogelijkheid uit te sluiten dat deze 
diensten worden verricht in combinatie met 
de nevendienst van het verstrekken van 
kredieten of leningen aan beleggers om 
deze in staat te stellen een transactie te 
sluiten waarbij de beleggingsonderneming 
als partij optreedt, omdat dit de transactie 
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combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
de rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's), uit te sluiten die een derivaat of 
een structuur behelzen die het moeilijk 
maakt voor de cliënt om het gelopen risico 
te begrijpen.

complexer maakt en het begrijpen van het 
gelopen risico bemoeilijkt. Ook dient meer 
aandacht te worden besteed aan de 
transparantie dan aan de structuur van de 
financiële instrumenten als collectieve 
belegging in effecten (icbe's) die een 
derivaat of een structuur behelzen, gezien 
het feit dat de structuur en mate van 
complexiteit niet noodzakelijkerwijs 
bepalen of een financieel product al dan 
niet riskant is. Zo nodig dient het risico 
dat een product niet begrijpelijk is voor de 
cliënt te worden onderworpen aan een 
herziening op basis van een 
effectbeoordeling waarbij zal blijken of de 
waarde van gereglementeerde 
productinformatie voor beleggers, zoals de 
essentiële beleggersinformatie voor icbe's, 
kan worden aangetoond.

Or. en

Amendement 301
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
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dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
de rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's), uit te sluiten die een derivaat of 
een structuur behelzen die het moeilijk 
maakt voor de cliënt om het gelopen risico 
te begrijpen.

dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten uit te sluiten die 
een derivaat of een structuur behelzen die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om het 
gelopen risico te begrijpen. Aandelen of 
rechten van deelneming in 
gestructureerde instellingen voor 
collectieve belegging in effecten (icbe's) 
dienen alle als niet-complex te worden 
beschouwd, met uitzondering van de 
gestructureerde icbe's bedoeld in artikel 
36, lid 1, alinea 2, van Verordening (EU) 
nr. 583/2010 van de Commissie, die niet 
voldoen aan de algemene criteria die door 
de Europese Commissie zijn vastgesteld 
ter beoordeling van de complexiteit van 
financiële instrumenten die niet zijn 
opgenomen in de lijst van automatisch als 
niet-complex aan te merken producten.

Or. en

Amendement 302
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
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en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
de rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's), uit te sluiten die een derivaat of 
een structuur behelzen die het moeilijk 
maakt voor de cliënt om het gelopen risico 
te begrijpen.

en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten uit te sluiten die 
een derivaat of een structuur behelzen die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om het 
gelopen risico te begrijpen.

Or. en

Motivering

De goede reputatie die het succesvolle merk "icbe" bij regelgevers en beleggers buiten de EU 
geniet, zou worden beschadigd als sommige icbe's niet meer automatisch als niet-complex 
zouden worden aangemerkt, omdat de indruk zou kunnen ontstaan dat zij niet geschikt zijn 
voor niet-professionele beleggers. Het vertrouwen van de Europese beleggers in icbe's zou 
hierdoor eveneens kunnen afnemen. Complexiteit kan niet worden gelijkgesteld met risico. 
Integendeel, tal van eigenschappen van icbe's zorgen ervoor dat de risico's worden 
verminderd voor beleggers die omvangrijke beleggingen doen in financiële instrumenten 
zoals aandelen en obligaties.
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Amendement 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53= Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
de rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's), uit te sluiten die een derivaat of 
een structuur behelzen die het moeilijk 
maakt voor de cliënt om het gelopen risico 
te begrijpen.

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten uit te sluiten die 
een derivaat of een structuur behelzen die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om het 
gelopen risico te begrijpen.

Or. en
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Motivering

Het onderscheid tussen complexe en niet-complexe icbe's moet worden behandeld bij de 
komende herschikking van de icbe-richtlijn.

Amendement 304
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
de rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's), uit te sluiten die een derivaat of 
een structuur behelzen die het moeilijk 

(53) Het is beleggingsondernemingen 
toegestaan beleggingsdiensten te verrichten 
die uitsluitend bestaan in het uitvoeren 
en/of het ontvangen en doorgeven van 
orders van cliënten, zonder dat informatie 
behoeft te worden ingewonnen over de 
kennis en ervaring van de cliënt om de 
geschiktheid van de dienst of het 
instrument voor de cliënt te beoordelen. 
Aangezien dergelijke diensten een 
belangrijke vermindering van de 
bescherming van cliënten met zich 
meebrengen, is het raadzaam de 
voorwaarden voor het verrichten ervan te 
verbeteren. Het verdient met name 
aanbeveling de mogelijkheid uit te sluiten 
dat deze diensten worden verricht in 
combinatie met de nevendienst van het 
verstrekken van kredieten of leningen aan 
beleggers om deze in staat te stellen een 
transactie te sluiten waarbij de 
beleggingsonderneming als partij optreedt, 
omdat dit de transactie complexer maakt en 
het begrijpen van het gelopen risico 
bemoeilijkt. Ook dient een betere 
beschrijving te worden gegeven van de 
criteria voor de selectie van de financiële 
instrumenten waarop deze diensten 
betrekking moeten hebben, teneinde de 
financiële instrumenten uit te sluiten die 
een derivaat of een structuur behelzen die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om het 
gelopen risico te begrijpen.
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maakt voor de cliënt om het gelopen risico 
te begrijpen.

Or. de

Motivering

Icbe's zijn per definitie niet-complexe financiële instrumenten. Zij voldoen aan alle 
toepasselijke criteria van de huidige definitie van artikel 38 van de MiFID-
uitvoeringsrichtlijn en worden thans van "essentiële beleggersinformatie" voorzien om een 
betere bescherming van de beleggers te waarborgen. Elke differentiëring tussen dergelijke 
fondsen brengen onnodige administratieve lasten met zich mee en hebben een verzwakking 
van de bestaande merknaam "icbe" tot gevolg, zonder dat daar een verbetering van de 
beleggersbescherming tegenover staat.

Amendement 305
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Om ervoor te zorgen dat 
financiële adviezen alleen worden 
verstrekt door personen die over een 
bepaald minimumniveau van 
bekwaamheid beschikken, dienen de 
lidstaten een kwalificatiestelsel op te 
zetten voor allen die advies verstrekken, 
ongeacht het distributiekanaal. Gezien het 
feit dat de retailmarkten en de 
beleggersbehoeften van lidstaat tot 
lidstaat verschillen, moet de vaststelling 
van een dergelijk stelsel aan de lidstaten 
worden overgelaten.

Or. en

Amendement 306
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) Ten aanzien van pakketproducten 
voor retailbeleggingen kan het best voor 
een horizontale benadering worden 
gekozen, zodat voor alle distributeurs 
ongeacht het type product dezelfde regels 
van toepassing zijn. Met het oog hierop 
dient voor een zo nauw mogelijke 
coördinatie te worden gezorgd tussen deze 
richtlijn en Richtlijn 2002/92/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling.

Or. en

Amendement 307
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Het is noodzakelijk een effectieve 
verplichting tot "optimale uitvoering" van 
orders op te leggen om te waarborgen dat 
beleggingsondernemingen orders van 
cliënten tegen de voor de cliënt 
voordeligste voorwaarden uitvoeren. Deze 
verplichting moet gelden voor de 
onderneming die contractuele 
verplichtingen of een zorgplicht jegens de 
cliënt heeft.

(58) Het is noodzakelijk een effectieve 
verplichting tot "optimale uitvoering" van 
orders op te leggen om te waarborgen dat 
beleggingsondernemingen orders van 
cliënten tegen de voor de cliënt 
voordeligste voorwaarden uitvoeren. Deze 
verplichting moet gelden voor de 
onderneming die contractuele 
verplichtingen of een zorgplicht jegens de 
cliënt heeft, maar moeten worden 
uitgebreid tot in aanmerking komende 
tegenpartijen wanneer deze namens een 
cliënt optreden die zelf aan de 
verplichting tot optimale uitvoering is 
onderworpen.

Or. en
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Amendement 308
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Om bij te dragen tot een bredere 
aandeelhouderskring in de EU dient het 
regelgevingskader inzake optimale 
uitvoering te worden versterkt voor niet-
professionele beleggers, zodat zij toegang 
krijgen tot de grotere keur aan plaatsen 
van uitvoering die inmiddels in de Unie 
ter beschikking staan. Bij de toepassing 
van het kader inzake optimale uitvoering 
dient rekening te worden gehouden met 
technologische vernieuwingen.

Or. en

Motivering

Sinds de invoering van de MiFID is er op het gebied van optimale uitvoering sprake geweest 
van aanzienlijke technologische vooruitgang. Ook niet-professionele beleggers moeten 
volledig kunnen profiteren van de voordelen van die technologie. 

Amendement 309
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Door beleggingsondernemingen aan 
cliënten verschafte informatie over hun 
orderuitvoeringsbeleid heeft vaak een 
algemeen en standaardkarakter en maakt 
het niet mogelijk voor cliënten om inzicht 
te verwerven in de wijze waarop een order 
zal worden uitgevoerd en om te verifiëren 
of ondernemingen voldoen aan hun 
verplichting om orders tegen de voor hun 
cliënten voordeligste voorwaarden uit te 

(60) Door beleggingsondernemingen aan 
cliënten verschafte informatie over hun 
orderuitvoeringsbeleid heeft vaak een 
algemeen en standaardkarakter en maakt 
het niet mogelijk voor cliënten om inzicht 
te verwerven in de wijze waarop een order 
zal worden uitgevoerd en om te verifiëren 
of ondernemingen voldoen aan hun 
verplichting om orders tegen de voor hun 
cliënten voordeligste voorwaarden uit te 
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voeren. Ter versterking van de 
beleggersbescherming is het raadzaam 
beginselen vast te stellen met betrekking 
tot de door beleggingsondernemingen aan 
hun cliënten te verstrekken informatie over 
het orderuitvoeringsbeleid, en tevens van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij jaarlijks voor elke categorie financiële 
instrumenten een overzicht openbaar 
maken van de belangrijste vijf plaatsen van 
uitvoering waar zij tijdens het voorgaande 
jaar orders van cliënten hebben uitgevoerd.

voeren. Ter versterking van de 
beleggersbescherming is het raadzaam 
beginselen vast te stellen met betrekking 
tot de door beleggingsondernemingen aan 
hun cliënten te verstrekken informatie over 
het orderuitvoeringsbeleid, en tevens van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij jaarlijks voor elke categorie financiële 
instrumenten een overzicht openbaar 
maken van de belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering waar zij tijdens het 
voorgaande jaar orders van cliënten hebben 
uitgevoerd, tenzij zij er de voorkeur aan 
gaven orders alleen op de primaire beurs 
uit te voeren, en dat zij in hun beleid 
inzake optimale uitvoering rekening 
houden met die informatie en de door 
handelsplatforms gepubliceerde 
informatie over de uitvoeringskwaliteit.

Or. en

Amendement 310
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Door beleggingsondernemingen aan 
cliënten verschafte informatie over hun 
orderuitvoeringsbeleid heeft vaak een 
algemeen en standaardkarakter en maakt 
het niet mogelijk voor cliënten om inzicht 
te verwerven in de wijze waarop een order 
zal worden uitgevoerd en om te verifiëren 
of ondernemingen voldoen aan hun 
verplichting om orders tegen de voor hun 
cliënten voordeligste voorwaarden uit te 
voeren. Ter versterking van de 
beleggersbescherming is het raadzaam 
beginselen vast te stellen met betrekking 
tot de door beleggingsondernemingen aan 
hun cliënten te verstrekken informatie over 

(60) Door beleggingsondernemingen aan 
cliënten verschafte informatie over hun 
orderuitvoeringsbeleid heeft vaak een 
algemeen en standaardkarakter en maakt 
het niet mogelijk voor cliënten om inzicht 
te verwerven in de wijze waarop een order 
zal worden uitgevoerd en om te verifiëren 
of ondernemingen voldoen aan hun 
verplichting om orders tegen de voor hun 
cliënten voordeligste voorwaarden uit te 
voeren. Ter versterking van de 
beleggersbescherming is het raadzaam 
beginselen vast te stellen met betrekking 
tot de door beleggingsondernemingen aan 
hun cliënten te verstrekken informatie over 
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het orderuitvoeringsbeleid, en tevens van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij jaarlijks voor elke categorie financiële 
instrumenten een overzicht openbaar 
maken van de belangrijste vijf plaatsen van 
uitvoering waar zij tijdens het voorgaande 
jaar orders van cliënten hebben uitgevoerd.

het orderuitvoeringsbeleid, en tevens van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij maandelijks voor elke categorie 
financiële instrumenten een overzicht 
openbaar maken van de belangrijkste vijf 
plaatsen van uitvoering waar zij tijdens het 
voorgaande jaar orders van cliënten hebben 
uitgevoerd, en een uitvoerige analyse van 
de uitvoeringskwaliteit.

Or. en

Motivering

Jaarlijkse publicatie is niet frequent genoeg om aan beleggers relevante informatie te kunnen 
verstrekken over de kwaliteit van de uitvoering door een beleggingsonderneming.

Amendement 311
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Bij het regelen van de zakelijke 
betrekkingen met de cliënt kan de 
beleggingsonderneming de cliënt of de 
potentiële cliënt vragen tegelijkertijd in te 
stemmen met het orderuitvoeringsbeleid 
en ook met de mogelijkheid dat zijn orders 
buiten een gereglementeerde markt, of 
een MTF, een OTF of een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling worden 
uitgevoerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Orders moeten worden uitgevoerd op handelsplatforms die onder een van de MiFID-
categorieën vallen.
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Amendement 312
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Bij het regelen van de zakelijke 
betrekkingen met de cliënt kan de 
beleggingsonderneming de cliënt of de 
potentiële cliënt vragen tegelijkertijd in te 
stemmen met het orderuitvoeringsbeleid en 
ook met de mogelijkheid dat zijn orders 
buiten een gereglementeerde markt, of een 
MTF, een OTF of een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling worden uitgevoerd.

(61) Bij het regelen van de zakelijke 
betrekkingen met de cliënt kan de 
beleggingsonderneming de cliënt of de 
potentiële cliënt vragen tegelijkertijd in te 
stemmen met het orderuitvoeringsbeleid en 
ook met de mogelijkheid dat zijn orders 
buiten een gereglementeerde markt, of een 
MTF, of een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 313
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) De financiële crisis heeft aangetoond 
dat er grenzen zijn aan het vermogen van 
professionele cliënten om het aan hun 
beleggingen verbonden risico in te 
schatten. Het lijdt weliswaar geen twijfel 
dat de hand moet worden gehouden aan de 
gedragsregels ter bescherming van de 
beleggers voor wie dat het meest nodig is, 
maar dat neemt niet weg dat het ook 
raadzaam is dat de op de verschillende 
categorieën cliënten toepasselijke vereisten 
beter worden gekalibreerd. In die zin is het 
passend een aantal informatie- en 
rapportagevereisten tot de betrekkingen 
met in aanmerking komende tegenpartijen 
uit te breiden. De desbetreffende vereisten 
dienen met name betrekking te hebben op 

(67) De financiële crisis heeft aangetoond 
dat er grenzen zijn aan het vermogen van 
professionele cliënten om het aan hun 
beleggingen verbonden risico in te 
schatten. Het lijdt weliswaar geen twijfel 
dat de hand moet worden gehouden aan de 
gedragsregels ter bescherming van de 
beleggers voor wie dat het meest nodig is, 
maar dat neemt niet weg dat het ook 
raadzaam is dat de op de verschillende 
categorieën cliënten toepasselijke vereisten 
beter worden gekalibreerd. In die zin is het 
passend een aantal informatie- en 
rapportagevereisten tot de betrekkingen 
met in aanmerking komende tegenpartijen 
uit te breiden. De desbetreffende vereisten 
dienen met name betrekking te hebben op 
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de vrijwaring van financiële instrumenten 
en gelden van cliënten, alsook op de 
informatie- en rapportagevereisten 
betreffende complexere financiële 
instrumenten en transacties. Met het oog op 
een betere indeling van gemeenten en 
lokale overheden verdient het aanbeveling 
deze duidelijk van de lijst van in 
aanmerking komende tegenpartijen en van 
cliënten die als professioneel worden 
aangemerkt uit te sluiten, maar 
tegelijkertijd nog steeds toe te staan dat 
deze cliënten op verzoek als professionele 
cliënten kunnen worden behandeld.

de vrijwaring van financiële instrumenten 
en gelden van cliënten, alsook op de 
informatie- en rapportagevereisten 
betreffende complexere financiële 
instrumenten en transacties. Met het oog op 
een betere indeling van gemeenten en 
lokale overheden verdient het aanbeveling 
deze duidelijk van de lijst van in 
aanmerking komende tegenpartijen en van 
cliënten die als professioneel worden 
aangemerkt uit te sluiten.

Or. en

Motivering

Gemeenten en lokale overheden mogen nooit als professionele cliënten worden beschouwd, 
aangezien zij geld van de belastingbetaler gebruiken.

Amendement 314
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Het verrichten van diensten in de 
Unie door ondernemingen van derde 
landen is aan nationale regelingen en 
voorschriften onderworpen. Deze 
regelingen zijn sterk uiteenlopend en de 
ondernemingen waaraan overeenkomstig 
deze regelingen vergunning is verleend, 
zijn niet vrij diensten te verrichten en zich 
te vestigen in andere lidstaten dan die 
waar zij gevestigd zijn. Het is daarom 
passend op Unieniveau een 
gemeenschappelijk toezicht- en 
regelgevingskader in te voeren. Een 
dergelijk kader moet de bestaande 
versnipperde regeling harmoniseren, 
zekerheid verschaffen aan en een 

Schrappen
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eenvormige behandeling garanderen van 
ondernemingen van derde landen die 
toegang tot de Unie wensen, ervoor 
zorgen dat de Commissie de 
gelijkwaardigheid heeft getoetst van het 
toezicht- en regelgevingskader van derde 
landen, en een vergelijkbaar niveau van 
bescherming bieden aan beleggers in de 
EU die diensten van ondernemingen van 
derde landen ontvangen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling wordt van de richtlijn verplaatst naar de verordening.

Amendement 315
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Het verrichten van diensten in de Unie 
door ondernemingen van derde landen is 
aan nationale regelingen en voorschriften 
onderworpen. Deze regelingen zijn sterk 
uiteenlopend en de ondernemingen 
waaraan overeenkomstig deze regelingen 
vergunning is verleend, zijn niet vrij 
diensten te verrichten en zich te vestigen in 
andere lidstaten dan die waar zij gevestigd 
zijn. Het is daarom passend op Unieniveau 
een gemeenschappelijk toezicht- en 
regelgevingskader in te voeren. Een 
dergelijk kader moet de bestaande 
versnipperde regeling harmoniseren, 
zekerheid verschaffen aan en een 
eenvormige behandeling garanderen van 
ondernemingen van derde landen die 
toegang tot de Unie wensen, ervoor zorgen 
dat de Commissie de gelijkwaardigheid 
heeft getoetst van het toezicht- en 
regelgevingskader van derde landen, en 

(72) Het verrichten van diensten in de Unie 
door beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten van derde landen is aan
nationale regelingen en voorschriften 
onderworpen. Deze regelingen zijn sterk 
uiteenlopend en de ondernemingen 
waaraan overeenkomstig deze regelingen 
vergunning is verleend, zijn niet vrij 
diensten te verrichten en zich te vestigen in 
andere lidstaten dan die waar zij gevestigd 
zijn. Het is daarom passend op Unieniveau 
een gemeenschappelijk toezicht- en 
regelgevingskader in te voeren. Een 
dergelijk kader moet de bestaande 
versnipperde regeling harmoniseren, 
zekerheid verschaffen aan en een 
eenvormige behandeling garanderen van 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten van derde landen die 
toegang tot de Unie wensen, ervoor zorgen 
dat de Commissie de gelijkwaardigheid 
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een vergelijkbaar niveau van bescherming 
bieden aan beleggers in de EU die diensten 
van ondernemingen van derde landen 
ontvangen.

heeft getoetst van het toezicht- en 
regelgevingskader van derde landen, en 
een vergelijkbaar niveau van bescherming 
bieden aan beleggers in de EU die diensten 
van beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten van derde landen 
ontvangen
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd)

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de MiFID in een passende regeling voor 
beleggingsondernemingen en marktexploitanten van derde landen voorziet, in plaats van een 
regeling die slechts van toepassing is op sommige diensten die door 
beleggingsondernemingen worden aangeboden. Met een dergelijke regeling zou ervoor 
worden gezorgd dat alle diensten aangeboden door beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten van derde landen die actief zijn op de Europese markt, onder het 
toepassingsgebied van de MiFID komen te vallen. In de nieuwe voorstellen moet duidelijk 
worden aangegeven welke regels op dergelijke marktexploitanten van toepassing zijn en 
welke EU-regels mogelijk niet. 

Amendement 316
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Het verrichten van diensten in de Unie 
door ondernemingen van derde landen is 
aan nationale regelingen en voorschriften 
onderworpen. Deze regelingen zijn sterk 
uiteenlopend en de ondernemingen 
waaraan overeenkomstig deze regelingen 
vergunning is verleend, zijn niet vrij 
diensten te verrichten en zich te vestigen in 
andere lidstaten dan die waar zij gevestigd 
zijn. Het is daarom passend op Unieniveau 
een gemeenschappelijk toezicht- en 

(72) Het verrichten van diensten in de Unie 
door ondernemingen van derde landen is 
aan nationale regelingen en voorschriften 
onderworpen. Deze regelingen zijn sterk 
uiteenlopend en de ondernemingen 
waaraan overeenkomstig deze regelingen 
vergunning is verleend, zijn niet vrij 
diensten te verrichten en zich te vestigen in 
andere lidstaten dan die waar zij gevestigd 
zijn. Hoewel de lidstaten die regelingen en 
voorschriften moeten kunnen handhaven, 
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regelgevingskader in te voeren. Een 
dergelijk kader moet de bestaande 
versnipperde regeling harmoniseren, 
zekerheid verschaffen aan en een 
eenvormige behandeling garanderen van
ondernemingen van derde landen die
toegang tot de Unie wensen, ervoor zorgen 
dat de Commissie de gelijkwaardigheid 
heeft getoetst van het toezicht- en 
regelgevingskader van derde landen, en 
een vergelijkbaar niveau van bescherming 
bieden aan beleggers in de EU die 
diensten van ondernemingen van derde 
landen ontvangen.

is het passend op Unieniveau een 
gemeenschappelijk toezicht- en 
regelgevingskader in te voeren om
ondernemingen van derde landen die een 
bijkantoor in de Unie vestigen in staat te 
stellen via dat bijkantoor diensten en 
activiteiten in de hele Unie te verrichten, 
voor zover aan het bijkantoor een 
vergunning door de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaat is verleend en 
onder meer nadat de Commissie de 
gelijkwaardigheid heeft getoetst van het 
toezicht- en regelgevingskader van het
derde land. Bovendien is het binnen het 
gemeenschappelijk kader gepast een 
onderneming van een derde land toe te 
staan om voor in een lidstaat gevestigde in 
aanmerking komende tegenpartijen 
diensten en activiteiten te verrichten op 
andere wijze dan via een bijkantoor in die 
lidstaat, zonder dat daarvoor een 
vergunning van die lidstaat of registratie 
bij de ESMA vereist is. Ondernemingen 
van derde landen die diensten en 
activiteiten wensen te verrichten voor 
cliënten in de Unie die per se als 
professionele cliënten worden 
aangemerkt, moeten hiertoe in staat 
worden gesteld, indien zij bij de ESMA 
geregistreerd zijn en onder meer nadat de 
Commissie de gelijkwaardigheid van het 
toezicht- en regelgevingskader van het 
derde land heeft getoetst.

Or. en

Motivering

Vele beleggingsdiensten en –activiteiten worden verricht in het kader van voortgezette 
betrekkingen tussen de onderneming en de cliënt. De toegang van beleggers en in aanmerking 
komende tegenpartijen in de EU tot de dienstverlening door ondernemingen van derde landen 
zou al te zeer worden ingeperkt indien het ondernemingen van derde landen in de praktijk zou 
worden verboden hun bestaande cliënten van informatie en analysen te voorzien. Een 
onderneming van een derde land moet op verzoek van een persoon in de Unie informatie of 
marketingmateriaal aan die persoon kunnen verstrekken.
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Amendement 317
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Het verrichten van diensten in de Unie 
door ondernemingen van derde landen is 
aan nationale regelingen en voorschriften 
onderworpen. Deze regelingen zijn sterk 
uiteenlopend en de ondernemingen 
waaraan overeenkomstig deze regelingen 
vergunning is verleend, zijn niet vrij 
diensten te verrichten en zich te vestigen in 
andere lidstaten dan die waar zij gevestigd 
zijn. Het is daarom passend op Unieniveau 
een gemeenschappelijk toezicht- en 
regelgevingskader in te voeren. Een 
dergelijk kader moet de bestaande 
versnipperde regeling harmoniseren, 
zekerheid verschaffen aan en een 
eenvormige behandeling garanderen van 
ondernemingen van derde landen die 
toegang tot de Unie wensen, ervoor zorgen 
dat de Commissie de gelijkwaardigheid 
heeft getoetst van het toezicht- en 
regelgevingskader van derde landen, en 
een vergelijkbaar niveau van bescherming 
bieden aan beleggers in de EU die diensten 
van ondernemingen van derde landen 
ontvangen.

(72) Het verrichten van diensten in de Unie 
door ondernemingen van derde landen is 
aan nationale regelingen en voorschriften 
onderworpen. Deze regelingen zijn sterk 
uiteenlopend en de ondernemingen 
waaraan overeenkomstig deze regelingen 
vergunning is verleend, zijn niet vrij 
diensten te verrichten en zich te vestigen in 
andere lidstaten dan die waar zij gevestigd 
zijn. Het is daarom passend op Unieniveau 
een gemeenschappelijk toezicht- en 
regelgevingskader in te voeren. Een 
dergelijk kader moet de bestaande 
versnipperde regeling harmoniseren, 
zekerheid verschaffen aan en een 
eenvormige behandeling garanderen van 
ondernemingen van derde landen die 
toegang tot de Unie wensen, ervoor zorgen 
dat de Commissie de gelijkwaardigheid 
van het toezicht- en regelgevingskader van 
derde landen doeltreffend heeft getoetst, 
en een vergelijkbaar niveau van 
bescherming bieden aan beleggers in de 
EU die diensten van ondernemingen van 
derde landen ontvangen. Het is van het 
hoogste belang dat ondernemingen van 
derde landen zonder onnodige obstakels 
toegang blijven houden tot de EU-
markten.

Or. en

Amendement 318
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen 
deugdelijke samenwerkingsregelingen te 
bestaan tussen de betrokken bevoegde 
autoriteit en de autoriteit van het derde 
land. Er dient voldoende 
aanvangskapitaal vrij beschikbaar te zijn 
voor het bijkantoor. Zodra aan het 
bijkantoor vergunning is verleend, dient 
het onder het toezicht te staan van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd; 
de onderneming van het derde land moet 
via het vergunninghoudende en onder 
toezicht staande bijkantoor diensten in 
andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten 
zonder een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan 
tussen de ESMA en de bevoegde 
autoriteiten van het derde land.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling wordt van de richtlijn verplaatst naar de verordening.

Amendement 319
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

(73) Ondernemingen van derde landen die 
een bijkantoor in de Unie vestigen 
overeenkomstig het gemeenschappelijk 
kader van de Unie betreffende bijkantoren 
dienen in staat te worden gesteld om in de 
Unie vanuit het bijkantoor diensten en 
activiteiten voor niet-professionele 
cliënten te verrichten, maar dit mag niet 
beletten dat een niet-professionele cliënt 
uitsluitend op zijn eigen initiatief diensten 
ontvangt van een onderneming van een 
derde land of anders diensten buiten de 
Unie (of in overeenstemming met 
nationale regels) ontvangt. De vestiging 
van het bijkantoor dient in de Unie aan een 
vergunning en toezicht onderworpen te 
zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet diensten in andere lidstaten 
kunnen verrichten, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt doorlopen. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient de mogelijkheid voor een 
onderneming van een derde land om 
zonder een bijkantoor te vestigen diensten 
aan cliënten in de Unie te verlenen, te 
worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen en professionele 
cliënten. De dienstverrichting dient 
afhankelijk te worden gesteld van 
registratie door de ESMA en toezicht in het 
derde land. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.
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Or. en

Motivering

Met betrekking tot professionele cliënten moet de benadering van de AIFMD worden gevolgd: 
het moet volstaan om een wettelijke vertegenwoordiger te benoemen. Een fysieke vestiging in 
de vorm van een bijkantoor is niet nodig.

Amendement 320
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor.
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten 
zonder een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan 
tussen de ESMA en de bevoegde 

(73) Ondernemingen van derde landen die 
een bijkantoor in de Unie vestigen 
overeenkomstig het gemeenschappelijk 
kader van de Unie betreffende bijkantoren 
dienen in staat te worden gesteld om in de 
Unie vanuit het bijkantoor diensten en 
activiteiten voor niet-professionele 
cliënten te verrichten, maar dit mag niet 
beletten dat een niet-professionele cliënt 
uitsluitend op zijn eigen initiatief diensten 
ontvangt van een onderneming van een 
derde land of anders diensten buiten de 
Unie (of in overeenstemming met 
nationale regels) ontvangt. De vestiging 
van het bijkantoor dient in de Unie aan een 
vergunning en toezicht onderworpen te 
zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Zodra aan het 
bijkantoor vergunning is verleend, dient 
het onder het toezicht te staan van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd; de 
onderneming van het derde land moet via 
het vergunninghoudende en onder toezicht 
staande bijkantoor diensten in andere 
lidstaten kunnen verrichten, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt doorlopen.
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autoriteiten van het derde land.

Or. en

Motivering

Het verrichten van grensoverschrijdende diensten ten behoeve van een vergunninghoudende 
onderneming overeenkomstig de MiFID mag niet tot een keten van vergunningsverplichtingen 
leiden. Bovendien zal de betreffende transactie veelal worden doorgegeven door een 
vergunninghoudende Europese onderneming, bijvoorbeeld wanneer een cliënt uit de EU een 
onderneming uit de EU de opdracht geeft om namens hem op de markt van een derde land 
transacties uit te voeren via een onderneming van een derde land. In een dergelijke situatie 
mag de indirecte verlening van diensten aan de cliënt in de EU niet worden beschouwd als 
dienstverlening die binnen de EU plaatsvindt.

Amendement 321
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen, tenzij het 
juridische en toezichtkader van het derde 
land waarin aan de onderneming van het 
derde land vergunning is verleend, 
gelijkwaardig is aan de EU-voorschriften. 
De vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
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een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen en professionele cliënten 
diensten te verrichten zonder een 
bijkantoor te vestigen. De dienstverrichting 
dient afhankelijk te worden gesteld van 
registratie door de ESMA en toezicht in het 
derde land. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

Or. en

Amendement 322
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele en 
professionele cliënten dient het steeds 
verplicht te zijn een bijkantoor in de Unie 
te vestigen. De vestiging van het bijkantoor 
dient in de Unie aan een vergunning en 
toezicht onderworpen te zijn. Er dienen 
deugdelijke samenwerkingsregelingen te 
bestaan tussen de betrokken bevoegde 
autoriteit en de autoriteit van het derde 
land. Er dient voldoende aanvangskapitaal
vrij beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
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een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

Or. en

Motivering

Professionele cliënten moeten uitdrukkelijk worden ingevoegd in de tekst, en voor niet-
professionele en professionele cliënten moeten dezelfde bepalingen met betrekking tot de 
vereisten voor bijkantoren en vergunningen gelden. Deze invoeging dient ertoe te voorkomen 
dat regelgevingslacunes ontstaan en ervoor te zorgen dat "professionele cliënten" niet als "in 
aanmerking komende tegenpartijen" worden behandeld.

Amendement 323
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
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een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen en professionele beleggers 
diensten te verrichten zonder een 
bijkantoor te vestigen. De dienstverrichting 
dient afhankelijk te worden gesteld van 
registratie door de ESMA en toezicht in het 
derde land. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

Or. en

Amendement 324
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
dochteronderneming in de Unie te 
vestigen. De vestiging van het bijkantoor 
voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van professionele cliënten dient 
in de Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
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tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

Or. en

Motivering

De vestiging van een bijkantoor biedt niet-professionele beleggers niet voldoende 
bescherming.

Amendement 325
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van 
diensten in de Unie door ondernemingen 
van derde landen dient de mogelijkheid 
onverlet te laten dat in de Unie gevestigde 
personen uitsluitend op eigen initiatief 
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen. Ingeval 
een onderneming van een derde land 
uitsluitend op eigen initiatief van een in 
de Unie gevestigde persoon diensten 
verricht, dienen de diensten in kwestie 
niet te worden aangemerkt als diensten 
die op het grondgebied van de Unie 
worden verricht. Ingeval een 
onderneming van een derde land diensten 
aan cliënten of potentiële cliënten in de 
Unie aanbiedt, dan wel 
beleggingsdiensten of –activiteiten samen 

Schrappen



PE489.463v01-00 112/148 AM\901763NL.doc

NL

met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt, dan dienen deze 
diensten niet te worden aangemerkt als 
diensten die uitsluitend op eigen initiatief 
van de cliënt worden verricht.

Or. en

Motivering

Deze bepaling wordt van de richtlijn verplaatst naar de verordening.

Amendement 326
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen dient de mogelijkheid onverlet te 
laten dat in de Unie gevestigde personen 
uitsluitend op eigen initiatief
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen. Ingeval een 
onderneming van een derde land 
uitsluitend op eigen initiatief van een in 
de Unie gevestigde persoon diensten 
verricht, dienen de diensten in kwestie 
niet te worden aangemerkt als diensten 
die op het grondgebied van de Unie 
worden verricht. Ingeval een 
onderneming van een derde land diensten 
aan cliënten of potentiële cliënten in de 
Unie aanbiedt, dan wel 
beleggingsdiensten of –activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt, dan dienen deze 
diensten niet te worden aangemerkt als 
diensten die uitsluitend op eigen initiatief 
van de cliënt worden verricht.

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen dient de mogelijkheid onverlet te 
laten dat in de Unie gevestigde personen 
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen.

Or. en
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Amendement 327
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen dient de mogelijkheid onverlet te 
laten dat in de Unie gevestigde personen 
uitsluitend op eigen initiatief 
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen. Ingeval een 
onderneming van een derde land 
uitsluitend op eigen initiatief van een in de 
Unie gevestigde persoon diensten verricht, 
dienen de diensten in kwestie niet te 
worden aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land diensten aan cliënten of potentiële 
cliënten in de Unie aanbiedt, dan wel 
beleggingsdiensten of –activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt, dan dienen deze 
diensten niet te worden aangemerkt als 
diensten die uitsluitend op eigen initiatief 
van de cliënt worden verricht.

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
of activiteiten in de Unie door 
ondernemingen van derde landen dient de 
mogelijkheid onverlet te laten dat in de 
Unie gevestigde personen uitsluitend op 
eigen initiatief beleggingsdiensten of –
activiteiten van een onderneming van een 
derde land ontvangen, dat 
beleggingsondernemingen aan welke 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend of kredietinstellingen die 
beleggingsdiensten –of activiteiten 
verrichten en aan welke overeenkomstig 
Richtlijn 2006/48/EG vergunning is 
verleend, beleggingsdiensten of 
-activiteiten ontvangen van een 
onderneming van een derde land, of dat 
cliënten van een dergelijke 
beleggingsonderneming of 
kredietinstelling door tussenkomst van de 
beleggingsonderneming of de 
kredietinstelling beleggingsdiensten of 
-activiteiten ontvangen van een 
onderneming van een derde land wanneer 
die diensten of activiteiten buiten de Unie 
worden verricht. Ingeval een onderneming 
van een derde land uitsluitend op eigen 
initiatief van een in de Unie gevestigde 
persoon diensten of activiteiten verricht, 
dienen de diensten of activiteiten in 
kwestie niet te worden aangemerkt als 
diensten of activiteiten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land diensten aan cliënten of potentiële 
cliënten in de Unie aanbiedt, dan wel 
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beleggingsdiensten of –activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt (buiten het kader 
van voortgezette betrekkingen tussen de 
onderneming van een derde land en de 
persoon ten behoeve van wie die diensten 
of activiteiten worden verricht), dan 
dienen deze diensten of activiteiten niet te 
worden aangemerkt als diensten of 
activiteiten die uitsluitend op eigen 
initiatief van de cliënt worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land diensten of activiteiten verricht voor 
of door tussenkomst van een 
beleggingsonderneming aan welke 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend, dan wel voor of door 
tussenkomst van een kredietinstelling die 
beleggingsdiensten –of activiteiten 
verricht en aan welke overeenkomstig 
Richtlijn 2006/48/EG vergunning is 
verleend, dienen de diensten of 
activiteiten van de onderneming van een 
derde land niet te worden aangemerkt als 
diensten of activiteiten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
De beleggingsonderneming die als 
intermediair optreedt is ervoor 
verantwoordelijk dat de cliënt 
overeenkomstig deze richtlijn wordt 
beschermd voor zover deze van toepassing 
is op de ten behoeve van de cliënt 
verrichte dienst. Ingeval een in de Unie 
gevestigde persoon de Unie verlaat om 
door een onderneming van een derde land 
aangeboden diensten of activiteiten te 
ontvangen of indien de karakteristieke 
bedrijfsactiviteiten van de onderneming 
van een derde land buiten de Unie worden 
uitgevoerd, dienen de diensten of 
activiteiten, niet te worden aangemerkt als 
diensten of activiteiten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 

Or. en
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Motivering

De toegang van beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen in de EU tot de 
dienstverlening door ondernemingen van derde landen zou al te zeer worden ingeperkt indien 
het ondernemingen van derde landen bijvoorbeeld praktisch zou worden verboden hun 
bestaande cliënten van informatie en analysen te voorzien. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat de onderneming van een derde land op verzoek van een persoon in de Unie 
informatie of marketingmateriaal aan die persoon moet kunnen verstrekken.

Amendement 328
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen dient de mogelijkheid onverlet te 
laten dat in de Unie gevestigde personen 
uitsluitend op eigen initiatief 
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen. Ingeval een 
onderneming van een derde land 
uitsluitend op eigen initiatief van een in de 
Unie gevestigde persoon diensten verricht, 
dienen de diensten in kwestie niet te 
worden aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land diensten aan cliënten of potentiële 
cliënten in de Unie aanbiedt, dan wel 
beleggingsdiensten of –activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt, dan dienen deze 
diensten niet te worden aangemerkt als 
diensten die uitsluitend op eigen initiatief 
van de cliënt worden verricht.

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen dient de mogelijkheid onverlet te 
laten dat in de Unie gevestigde personen op 
eigen initiatief gebruik maken van
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land. Ingeval een 
onderneming van een derde land op eigen 
initiatief van een in de Unie gevestigde 
persoon diensten verricht, dienen de 
diensten in kwestie niet te worden 
aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land, buiten het kader van bestaande 
betrekkingen die een voortgezette 
dienstverlening door de onderneming aan 
de cliënt vereisen, diensten aan cliënten of 
potentiële cliënten in de Unie aanbiedt, dan 
wel beleggingsdiensten of –activiteiten 
samen met nevendiensten in de Unie 
promoot of daarvoor reclame maakt, dan 
dienen deze diensten niet te worden 
aangemerkt als diensten die op eigen 
initiatief van de cliënt worden verricht.

Or. en



PE489.463v01-00 116/148 AM\901763NL.doc

NL

Motivering

Vele beleggingsdiensten en –activiteiten worden verricht in het kader van voortgezette 
betrekkingen tussen de onderneming en de cliënt. De toegang van beleggers en in aanmerking 
komende tegenpartijen in de EU tot de dienstverlening door ondernemingen van derde landen 
zou al te zeer worden ingeperkt indien het ondernemingen van derde landen bijvoorbeeld 
praktisch zou worden verboden hun bestaande cliënten van informatie en analysen te 
voorzien

Amendement 329
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen dient de mogelijkheid onverlet te 
laten dat in de Unie gevestigde personen
uitsluitend op eigen initiatief 
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen. Ingeval een 
onderneming van een derde land 
uitsluitend op eigen initiatief van een in de 
Unie gevestigde persoon diensten verricht, 
dienen de diensten in kwestie niet te 
worden aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land diensten aan cliënten of potentiële 
cliënten in de Unie aanbiedt, dan wel 
beleggingsdiensten of –activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt, dan dienen deze 
diensten niet te worden aangemerkt als 
diensten die uitsluitend op eigen initiatief 
van de cliënt worden verricht.

(74) Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van diensten 
in de Unie door ondernemingen van derde 
landen die niet aan de 
gelijkwaardigheidscriteria voldoen, dient 
de mogelijkheid onverlet te laten dat in de 
Unie gevestigde niet-professionele 
cliënten uitsluitend op eigen initiatief 
beleggingsdiensten van een onderneming 
van een derde land ontvangen. Ingeval een 
onderneming van een derde land 
uitsluitend op eigen initiatief van een in de 
Unie gevestigde niet-professionele cliënt
diensten verricht, dienen de diensten in 
kwestie niet te worden aangemerkt als 
diensten die op het grondgebied van de 
Unie worden verricht. Ingeval een 
onderneming van een derde land diensten 
aan cliënten of potentiële cliënten in de 
Unie aanbiedt, dan wel beleggingsdiensten 
of –activiteiten samen met nevendiensten 
in de Unie promoot of daarvoor reclame 
maakt, dan dienen deze diensten niet te 
worden aangemerkt als diensten die 
uitsluitend op eigen initiatief van de cliënt 
worden verricht.

Or. en
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Amendement 330
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 bis) Bij de beoordeling of de 
regelgeving van een derde land als 
gelijkwaardig kan worden aangemerkt 
dient alleen te worden gelet op de 
bepalingen waarover op internationale 
fora als de G20 overeenstemming is 
bereikt. Weliswaar moet met betrekking 
tot de voorschriften inzake de 
handelsverplichting voor derivaten voor 
een zo groot mogelijke coördinatie worden 
gezorgd in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. …/… [EMIR], 
maar tal van onderdelen van deze richtlijn 
staan los van de toezeggingen in het kader 
van de G20, terwijl zij ook niet op de 
stabiliteit van het financiële stelsel zijn 
gericht, zodat het mogelijk niet nodig is 
dat zij rechtstreeks door derde landen 
worden overgenomen.

Or. en

Amendement 331
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 ter) Bij de beoordeling of de 
regelgeving van een derde land als 
gelijkwaardig kan worden aangemerkt, 
dient de Commissie ervoor te zorgen dat 
zij daarbij prioriteit geeft aan de grootste 
handelspartners van de EU en wacht met 
de landen waar slechts weinig 
ondernemingen toegang tot de markten in 
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de EU wensen, totdat de beoordeling van 
de belangrijkere markten is afgerond.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het amendement van de rapporteur over de 
overgangsbepalingen die op derde landen van toepassing zijn in afwachting van de 
gelijkwaardigheidsbeoordeling.

Amendement 332
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 74 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 quater) Voor een onderneming van 
een derde land is geen EU-vergunning of 
registratie vereist wanneer zij op eigen 
initiatief van een cliënt in de EU alleen 
diensten verricht ten behoeve van 
ondernemingen waaraan vergunning is 
verleend overeenkomstig de MiFID of 
wanneer de dienst uitsluitend buiten de 
EU wordt verricht.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is nodig om ervoor te zorgen dat Europese ondernemingen toegang krijgen tot 
de markten in derde landen, aangezien bepaalde landen nooit een niveau van regelgeving 
gelijkwaardig aan dat van de EU zullen bereiken, maar op het gebruik van lokale entiteiten 
zijn aangewezen om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren.

Amendement 333
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 75
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) De vergunning om een 
gereglementeerde markt te exploiteren 
moet alle werkzaamheden bestrijken die 
rechtstreeks verband houden met de 
weergave, verwerking, uitvoering, 
bevestiging en kennisgeving van orders 
vanaf het tijdstip waarop deze orders door 
de gereglementeerde markt worden 
ontvangen tot het tijdstip waarop zij 
worden doorgegeven voor de afhandeling 
ervan, alsmede de werkzaamheden die 
verband houden met de toelating van 
financiële instrumenten tot de handel. Ook 
transacties die met tussenkomst van door 
de gereglementeerde markt aangewezen 
market makers volgens de systemen van 
die markt en overeenkomstig de regels van 
die systemen worden uitgevoerd, moeten 
onder die vergunning vallen. Niet alle door 
leden of deelnemers van de 
gereglementeerde markt, de MTF of de 
OTF uitgevoerde transacties dienen te 
worden beschouwd als binnen de systemen 
van de gereglementeerde markt, de MTF of 
de OTF uitgevoerde transacties. Door 
leden of deelnemers op bilaterale basis 
uitgevoerde transacties die niet voldoen 
aan de uit hoofde van deze richtlijn aan een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF gestelde eisen, dienen voor de 
toepassing van de definitie van 
onderneming met systematische interne 
afhandeling als buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF uitgevoerde transacties te worden 
beschouwd. In dat geval is de verplichting 
voor beleggingsondernemingen om vaste 
koersen openbaar te maken van toepassing, 
indien aan de voorwaarden van de 
onderhavige richtlijn is voldaan.

(75) De vergunning om een 
gereglementeerde markt te exploiteren 
moet alle werkzaamheden bestrijken die 
rechtstreeks verband houden met de 
weergave, verwerking, uitvoering, 
bevestiging en kennisgeving van orders 
vanaf het tijdstip waarop deze orders door 
de gereglementeerde markt worden 
ontvangen tot het tijdstip waarop zij 
worden doorgegeven voor de afhandeling 
ervan, alsmede de werkzaamheden die 
verband houden met de toelating van 
financiële instrumenten tot de handel. Ook 
transacties die met tussenkomst van door 
de gereglementeerde markt aangewezen 
market makers volgens de systemen van 
die markt en overeenkomstig de regels van 
die systemen worden uitgevoerd, moeten 
onder die vergunning vallen. Niet alle door 
leden of deelnemers van de 
gereglementeerde markt en de MTF 
uitgevoerde transacties dienen te worden 
beschouwd als binnen de systemen van de 
gereglementeerde markt en de MTF 
uitgevoerde transacties. Door leden of 
deelnemers op bilaterale basis uitgevoerde 
transacties die niet voldoen aan de uit 
hoofde van deze richtlijn aan een 
gereglementeerde markt en een MTF 
gestelde eisen, dienen voor de toepassing 
van de definitie van onderneming met 
systematische interne afhandeling als 
buiten een gereglementeerde markt en een 
MTF uitgevoerde transacties te worden 
beschouwd. In dat geval is de verplichting 
voor beleggingsondernemingen om vaste 
koersen openbaar te maken van toepassing, 
indien aan de voorwaarden van de 
onderhavige richtlijn is voldaan.

Or. en
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Amendement 334
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 
een vergunning aan aanbieders die zich 
bij hun werkzaamheden laten leiden door 
van tevoren vastgestelde parameters 
waarop toezicht wordt uitgeoefend, en die 
elkaar beconcurreren om te komen tot
technisch zeer geavanceerde en 
innovatieve oplossingen die zoveel 
mogelijk ten dienste staan van de markt.

(78) De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
marktgegevens. De beoogde oplossing is 
gebaseerd op goedgekeurde 
publicatievoorzieningen die moeten 
waarborgen dat de gereglementeerde 
markten, de MTF's, de OTF's, 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling en 
ondernemingen die otc-handel drijven 
samenhangende en nauwkeurige 
marktgegevens ter beschikking stellen aan 
eindgebruikers en commerciële 
gegevensverstrekkers, die vervolgens op 
de markt kunnen concurreren om 
technisch zeer geavanceerde en 
innovatieve oplossingen te leveren die 
zoveel mogelijk ten dienste staan van de 
markt.

Or. en

Motivering

De voorgestelde commerciële oplossing voor marktgegevens zal alleen nauwkeurige en 
betaalbare geconsolideerde gegevens opleveren indien de ESMA gemeenschappelijke 
Europese normen voor die gegevens vaststelt en indien de kwaliteit en de samenhang van de 
gegevens vervolgens wordt gewaarborgd door de gereglementeerde goedgekeurde 
publicatievoorzieningen (Approved Publication Arrangements – APA's) die de marktgegevens 
publiceren.
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Amendement 335
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van
een vergunning aan aanbieders die zich 
bij hun werkzaamheden laten leiden door 
van tevoren vastgestelde parameters 
waarop toezicht wordt uitgeoefend, en die 
elkaar beconcurreren om te komen tot 
technisch zeer geavanceerde en 
innovatieve oplossingen die zoveel 
mogelijk ten dienste staan van de markt.

(78) De invoering van een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers tegen in verhouding 
tot de productiekosten redelijke prijzen 
vlotter toegang bieden tot een 
geconsolideerd overzicht van de informatie 
op het gebied van de handelstransparantie. 
De beoogde oplossing dient door één 
entiteit te worden geëxploiteerd. Deze 
entiteit dient een commerciële 
onderneming te zijn die middels een 
openbare aanbesteding om de drie jaar 
wordt geselecteerd op basis van een bij de 
Europese Commissie ingediende offerte.

Or. en

Amendement 336
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) De invoering van een commerciële
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 

(78) De invoering van een omvattende
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 
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een vergunning aan aanbieders die zich bij 
hun werkzaamheden laten leiden door van 
tevoren vastgestelde parameters waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, en die elkaar 
beconcurreren om te komen tot technisch 
zeer geavanceerde en innovatieve 
oplossingen die zoveel mogelijk ten dienste 
staan van de markt.

een vergunning aan aanbieders die zich bij 
hun werkzaamheden laten leiden door van 
tevoren vastgestelde parameters waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, en die elkaar 
beconcurreren om te komen tot technisch 
zeer geavanceerde en innovatieve 
oplossingen die zoveel mogelijk ten dienste 
staan van de markt. Door alle aanbieders 
van geconsolideerde transactiemeldingen 
te verplichten alle gegevens in het kader 
van goedgekeurde 
publicatievoorzieningen te consolideren 
wordt voor concurrentie gezorgd op het 
gebied van dienstverlening aan de 
cliënten, en niet met betrekking tot de 
reikwijdte van de ter beschikking gestelde 
gegevens.

Or. en

Amendement 337
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 
een vergunning aan aanbieders die zich bij 
hun werkzaamheden laten leiden door van 
tevoren vastgestelde parameters waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, en die elkaar 
beconcurreren om te komen tot technisch 
zeer geavanceerde en innovatieve 
oplossingen die zoveel mogelijk ten dienste 
staan van de markt.

(78) De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 
een vergunning aan aanbieders die zich bij 
hun werkzaamheden laten leiden door van 
tevoren vastgestelde parameters waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, en die elkaar 
beconcurreren om te komen tot technisch 
zeer geavanceerde en innovatieve 
oplossingen die zoveel mogelijk ten dienste 
staan van de markt. Ingeval een 
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commerciële oplossing niet op 
doeltreffende wijze in een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
voorziet, dient de Europese Commissie 
een publieke oplossing voor een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
voor te stellen die op effectieve wijze voor 
transparantie na de handel zorgt.

Or. en

Amendement 338
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 78 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78 bis) Gezien de grote systeemrisico's 
die met name zijn verbonden aan 
synthetische, op de beurs verhandelde 
fondsen (Exchange Traded Funds –
ETF's) en aan het gebruik ervan door 
niet-professionele cliënten, is het van het 
hoogste belang dat meer transparantie 
wordt gewaarborgd voor beleggers die in 
dergelijke producten beleggen. De 
bepalingen inzake de geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling moeten ook 
gelden voor op aandelen gelijkende 
instrumenten, met name ETF's. 

Or. en

Motivering

Weliswaar lijken de bepalingen inzake de geconsolideerde transactiemeldingsregeling naast 
aandelen ook van toepassing te zijn op soortgelijke instrumenten, maar dit moet uitdrukkelijk 
worden vermeld, met name gezien de omvangrijke mate waarin niet-professionele beleggers 
sinds enkele jaren gebruik maken van ETF's.

Amendement 339
Olle Schmidt
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namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Tijdens de top van de G20 die op 25 
september 2009 te Pittsburgh heeft 
plaatsgevonden, is afgesproken verbetering 
te brengen in de regulering, werking en 
transparantie van de financiële en de 
grondstoffenmarkten om de buitensporige 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen. In de Commissiemededelingen 
van 28 oktober 2009 over een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen in 
Europa en van 2 februari 2011 met als titel 
"Grondstoffen en grondstoffenmarkten: 
uitdagingen en oplossingen" worden 
maatregelen geschetst die in het kader van 
de herziening van Richtlijn 2004/39/EG 
dienen te worden genomen.

(83) Tijdens de top van de G20 die op 25 
september 2009 te Pittsburgh heeft 
plaatsgevonden, is afgesproken verbetering 
te brengen in de regulering, werking en 
transparantie van de financiële en de 
grondstoffenmarkten om de buitensporige 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen. In de Commissiemededelingen 
van 28 oktober 2009 over een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen in 
Europa en van 2 februari 2011 met als titel 
"Grondstoffen en grondstoffenmarkten: 
uitdagingen en oplossingen" worden 
maatregelen geschetst die in het kader van 
de herziening van Richtlijn 2004/39/EG 
dienen te worden genomen. Het rapport 
van de Iosco van september 2011 over de 
beginselen van de regulering van en het 
toezicht op de markten voor 
grondstoffenderivaten was erop gericht er 
mede voor te zorgen dat de fysieke 
grondstoffenderivatenmarkten hun 
fundamentele functies met betrekking tot 
koersvorming en hedging vervullen 
zonder te worden beïnvloed door 
manipulatief gedrag en handelsregelingen 
die misbruik in de hand werken, en de 
Iosco benadrukt in dit verband het 
cruciale belang van transparantie.

Or. en

Motivering

Aangezien de grondstoffenmarkten tot op zeker hoogte wereldwijd met elkaar samenhangen is 
het van belang om rekening te houden met de werkzaamheden en de aanbevelingen van de 
Iosco. Het bedoelde verslag was erop gericht er mede voor te zorgen dat de fysieke 
grondstoffenderivatenmarkten hun fundamentele functies met betrekking tot koersvorming en 
hedging vervullen zonder te worden beïnvloed door manipulatief gedrag en 
handelsregelingen die misbruik in de hand werken. De door de Iosco geformuleerde 
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beginselen doen de autoriteiten suggesties aan de hand voor het opstellen van een passende 
toezicht- en regelgevingsbenadering.

Amendement 340
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 bis) In april 2011 heeft de Task force 
on Commodity Futures Markets van de 
Iosco formeel verslag uitgebracht aan de 
Financial Stability Board (FSB) en 
daarbij verklaard dat de marktautoriteiten 
onder meer over de volgende, zorgvuldig 
ontworpen en op de specifieke 
grondstoffentermijnmarkt afgestemde, 
interventiebevoegdheden moeten 
beschikken: de bevoegdheid tot 
geformaliseerd positiemanagement, met 
inbegrip van de machtiging om waar 
nodig ex-antepositielimieten vast te 
stellen, om te allen tijde tijdens de looptijd 
van een contract maatregelen te treffen 
ten aanzien van posities die potentieel 
afbreuk doen aan de ordelijke werking 
van de markt, de bevoegdheid om voor 
bepaalde perioden (bv. intra-day) limieten 
te stellen aan koersbewegingen of om de 
handel stop te zetten of een afkoelperiode 
vast te stellen.

Or. en

Motivering

Zowel de Iosco als de G20 hebben uitgebreide werkzaamheden verricht op het gebied van 
grondstoffenderivaten. Bij de herziening van de MiFID moet rekening worden gehouden met 
deze werkzaamheden, teneinde van de aanbeveling van deskundigen op dit gebied te 
profiteren en voor een zo nauw mogelijke coördinatie te zorgen op mondiaal niveau.

Amendement 341
Kay Swinburne
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 83 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 ter) Deze benadering werd door de 
landbouwministers van de G20 formeel 
onderschreven in hun verklaring van 
Parijs van 23 juni, waarin zij steun 
betuigden aan de ministers van Financiën 
van de G20 en de gouverneurs van de 
centrale banken, die op hun bijeenkomst 
van 14 en 15 april 2011 benadrukten dat 
alle deelnemers op de 
grondstoffenderivatenmarkten moeten 
worden onderworpen aan passende 
regelgeving en passend toezicht, en 
waarin zij aandrongen op grotere 
transparantie op contante markten en op 
derivatenmarkten, in overeenstemming 
met de eerdere aanbeveling van de Iosco, 
en verklaarden uit te zien naar de 
afronding van de aanbevelingen van de 
Iosco in september 2011 over regelgeving 
en toezicht op dit gebied, met name met 
het oog op het aanpakken van 
marktmisbruik en marktmanipulatie, 
onder meer middels de bevoegdheid tot 
geformaliseerd positiemanagement en 
andere interventiebevoegdheden, 
waaronder de bevoegdheid om waar nodig 
ex-antepositielimieten vast te stellen.

Or. en

Motivering

Zowel de Iosco als de G20 hebben uitgebreide werkzaamheden verricht op het gebied van 
grondstoffenderivaten. Bij de herziening van de MiFID moet rekening worden gehouden met 
deze werkzaamheden, teneinde van de aanbeveling van deskundigen op dit gebied te 
profiteren en voor een zo nauw mogelijke coördinatie te zorgen op mondiaal niveau.

Amendement 342
Kay Swinburne
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 83 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 quater) In september 2011 heeft de 
Iosco beginselen voor de regulering van 
en het toezicht op de grondstoffenmarkten 
vastgesteld die betrekking hebben op: 
beginselen van het contractontwerp; 
beginselen voor de bewaking van de 
grondstoffenderivatenmarkten; 
beginselen om niet ordelijk werkende 
grondstoffenderivatenmarkten aan te 
pakken, onder meer middels 
bevoegdheden inzake positiemanagement 
en de bevoegdheid tot het vaststellen van 
positielimieten; beginselen met betrekking 
tot handhaving en informatie-
uitwisseling; alsmede beginselen voor de 
verbetering van de koersvorming op de 
grondstoffenderivatenmarkten.

Or. en

Motivering

Zowel de Iosco als de G20 hebben uitgebreide werkzaamheden verricht op het gebied van 
grondstoffenderivaten. Bij de herziening van de MiFID moet rekening worden gehouden met 
deze werkzaamheden, teneinde van de aanbeveling van deskundigen op dit gebied te 
profiteren en voor een zo nauw mogelijke coördinatie te zorgen op mondiaal niveau.

Amendement 343
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 83 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 quinquies) De beginselen van de Iosco 
werden vervolgens op 4 november 2011 
door de G20-landen bekrachtigd op de 
G20-top in Cannes, waar zij in het kader 
van hun agenda inzake financiële 
regulering hun steun betuigden aan de 
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aanbevelingen van de Iosco om de 
regulering van en het toezicht op de 
grondstoffenderivatenmarkten te 
verbeteren. Zij stelden zich tevens op het 
standpunt dat aan de regelgevende 
instanties doeltreffendere 
interventiebevoegdheden moeten worden 
verleend om marktmisbruik te kunnen 
voorkomen. Met name dienen de 
regelgevende instanties formele 
bevoegdheden inzake positiemanagement 
te krijgen en uit te oefenen, naast andere 
interventiebevoegdheden zoals de 
bevoegdheid om waar nodig ex-
antepositielimieten vast te stellen.

Or. en

Motivering

Zowel de Iosco als de G20 hebben uitgebreide werkzaamheden verricht op het gebied van 
grondstoffenderivaten. Bij de herziening van de MiFID moet rekening worden gehouden met 
deze werkzaamheden, teneinde van de aanbeveling van deskundigen op dit gebied te 
profiteren en voor een zo nauw mogelijke coördinatie te zorgen op mondiaal niveau.

Amendement 344
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) De bevoegdheden die aan de 
bevoegde autoriteiten zijn verleend, 
moeten worden aangevuld met 
uitdrukkelijke bevoegdheden die hen in 
staat stellen om van elke persoon 
informatie te verlangen over de omvang en 
het doel van een positie in met 
grondstoffen verband houdende 
derivatencontracten en om de persoon in 
kwestie te vragen stappen te ondernemen 
om de omvang van de positie in de 
derivatencontracten af te bouwen.

(84) De bevoegdheden die aan de 
bevoegde autoriteiten zijn verleend, 
moeten worden aangevuld met 
uitdrukkelijke bevoegdheden die hen in 
staat stellen om van elke persoon op 
geregelde basis informatie op te vragen
over de omvang en het doel van een positie 
in met grondstoffen verband houdende 
derivatencontracten en om de persoon in 
kwestie te vragen stappen te ondernemen 
om de omvang van de positie in de 
derivatencontracten af te bouwen.
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Or. en

Amendement 345
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
uitdrukkelijke bevoegdheden worden 
verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een 
categorie personen te beperken om een
met een grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 
individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in 
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en 
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren.

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
uitdrukkelijke bevoegdheden worden 
verleend die hen in staat stellen de door
een persoon of een categorie personen 
ingenomen posities in met een grondstof 
verband houdende derivatencontracten te 
beheren. De bevoegde autoriteit dient er 
zorg voor te dragen dat de voor de 
uitvoering van dit positiemanagement 
noodzakelijke bevoegdheden niet-
discriminerend zijn, duidelijk zijn 
omschreven, naar behoren rekening houden 
met de specifieke kenmerken van de markt 
in kwestie en noodzakelijk zijn om de 
integriteit en ordelijke werking van de 
markt te verzekeren. Positielimieten 
dienen alleen waar nodig en uitsluitend in 
de maand van levering te worden 
toegepast, aangezien zij een significant 
negatief effect op de liquiditeit kunnen 
hebben.

Or. en

Amendement 346
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
uitdrukkelijke bevoegdheden worden 

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
uitdrukkelijke bevoegdheden worden 



PE489.463v01-00 130/148 AM\901763NL.doc

NL

verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een categorie
personen te beperken om een met een 
grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 
individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en 
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren.

verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een categorie 
personen te beperken om een met een 
grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 
individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in 
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er, naar aanleiding van een door 
de ESMA middels technische 
regelgevingsnormen omschreven situatie, 
zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en 
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren .

Or. en

Motivering

De ESMA moet de bevoegdheid krijgen de volatiliteit van de grondstoffenmarkt te beperken 
en een verstoring van de ordelijke werking van de markt te voorkomen.

Amendement 347
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
uitdrukkelijke bevoegdheden worden 
verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een categorie 
personen te beperken om een met een 
grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
uitdrukkelijke bevoegdheden worden 
verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een categorie 
personen te beperken om een met een 
grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 
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individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in 
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en 
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren.

individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in 
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en 
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren, en dient zij buitensporige 
speculatie uit te bannen.

Or. en

Amendement 348
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86) Alle handelsplatforms waarop 
grondstoffenderivaten kunnen worden 
verhandeld, dienen adequate limieten toe 
te passen of passende alternatieve
regelingen te treffen teneinde de liquiditeit 
te ondersteunen, marktmisbruik te 
voorkomen en ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden te verzekeren. 
De ESMA dient een lijst bij te houden en te 
publiceren van al deze geldende 
maatregelen. De bovenbedoelde limieten 
en regelingen dienen op consistente wijze 
te worden toegepast en rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van de markt 
in kwestie. Er moet duidelijk worden 
aangegeven op wie zij van toepassing zijn, 
wie ervan is vrijgesteld en welke
kwalitatieve drempels de limieten zijn of 
tot andere verplichtingen aanleiding 
kunnen geven. De Commissie dient 

(86) Naast de aan de bevoegde 
autoriteiten verleende bevoegdheid tot 
vaststelling van positielimieten, dienen
alle handelsplatforms waarop 
grondstoffenderivaten kunnen worden 
verhandeld, passende regelingen voor 
positiemanagement te treffen teneinde de 
liquiditeit te ondersteunen, marktmisbruik 
te voorkomen en ordelijke koersvormings-
en afwikkelingsvoorwaarden te verzekeren.
Deze regelingen kunnen onder meer 
betrekking hebben op de opsporing van de 
concentratie en opbouw van grote 
posities, met name kort voor de 
afwikkeling, op positielimieten, limieten 
op koersbewegingen, het gelasten van de 
annulering of overdracht van open 
posities, opschorting van de handel, de 
wijziging van leveringstermijnen of 
voorwaarden, de annulering van 
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bevoegd te zijn gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, onder meer om te vermijden 
dat limieten of regelingen die op 
verschillende handelsplatforms op 
vergelijkbare contracten van toepassing 
zijn, uiteenlopende effecten sorteren.

transacties en vereisten inzake de intentie 
om te leveren. Evenwel moet worden
erkend dat een handelsplatform geen 
inzage heeft in de geaggregeerde posities 
van zijn leden of deelnemers ten opzichte 
van de algehele markt. De ESMA dient
middels technische regelgevingsnormen 
de hoofdkenmerken van een
geharmoniseerde regeling voor 
positiemanagement te definiëren en een
lijst bij te houden en te publiceren van al 
deze geldende maatregelen. De regelingen 
dienen op consistente wijze te worden 
toegepast en rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de markt in 
kwestie. Er moet duidelijk worden 
aangegeven op wie zij van toepassing zijn, 
wie ervan is vrijgesteld en welke
kwantitatieve drempels de limieten zijn of 
tot andere verplichtingen aanleiding 
kunnen geven. De Commissie dient 
bevoegd te zijn gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, onder meer om te vermijden 
dat regelingen die op verschillende 
handelsplatforms op vergelijkbare 
contracten van toepassing zijn, 
uiteenlopende effecten sorteren.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat in de MiFID II wordt voorgesteld de bevoegde autoriteiten 
de bevoegdheid te geven om positielimieten vast te stellen, naast een aantal maatregelen die 
door de handelsplatforms moeten worden genomen. Deze maatregelen moeten elkaar 
aanvullen en mogen geen verdubbelingen inhouden. Handelsplatforms kunnen op tal van 
manieren een ordelijke werking van de markt waarborgen. Dit moet worden erkend, en de 
positielimieten moeten worden verstaan als voorbeelden voor maatregelen die 
handelsplatforms kunnen invoeren, zonder dat zij een bindend karakter hebben.

Amendement 349
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 86
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86) Alle handelsplatforms waarop 
grondstoffenderivaten kunnen worden 
verhandeld, dienen adequate limieten toe te 
passen of passende alternatieve regelingen 
te treffen teneinde de liquiditeit te 
ondersteunen, marktmisbruik te 
voorkomen en ordelijke koersvormings- en
afwikkelingsvoorwaarden te verzekeren. 
De ESMA dient een lijst bij te houden en te 
publiceren van al deze geldende 
maatregelen. De bovenbedoelde limieten 
en regelingen dienen op consistente wijze 
te worden toegepast en rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van de markt 
in kwestie. Er moet duidelijk worden 
aangegeven op wie zij van toepassing zijn, 
wie ervan is vrijgesteld en welke 
kwalitatieve drempels de limieten zijn of 
tot andere verplichtingen aanleiding 
kunnen geven. De Commissie dient 
bevoegd te zijn gedelegeerde handelingen
vast te stellen, onder meer om te vermijden 
dat limieten of regelingen die op 
verschillende handelsplatforms op 
vergelijkbare contracten van toepassing 
zijn, uiteenlopende effecten sorteren.

(86) Alle handelsplatforms waarop 
grondstoffenderivaten kunnen worden 
verhandeld, dienen adequate limieten toe te 
passen en passende aanvullende
regelingen te treffen teneinde de liquiditeit 
te ondersteunen, marktmisbruik te 
voorkomen, een ordelijke 
koersvormingsfunctie en ordelijke 
afwikkelingsvoorwaarden te verzekeren en 
buitensporige speculatie uit te bannen. De 
ESMA dient een lijst bij te houden en te 
publiceren van al deze geldende 
maatregelen. De bovenbedoelde limieten 
en regelingen dienen op consistente wijze 
te worden toegepast en rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van de markt 
in kwestie. Er moet duidelijk worden 
aangegeven op wie zij van toepassing zijn, 
wie ervan is vrijgesteld en welke 
kwantitatieve en kwalitatieve drempels de 
limieten zijn of tot andere verplichtingen 
aanleiding kunnen geven. De Commissie 
dient bevoegd te zijn technische 
regelgevingsnormen vast te stellen, onder 
meer om te vermijden dat limieten en
regelingen die op verschillende 
handelsplatforms op vergelijkbare 
contracten van toepassing zijn, 
uiteenlopende effecten sorteren.

Or. en

Amendement 350
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Handelsplatforms waarop de meest 
liquide grondstoffenderivaten worden 

(87) Handelsplatforms waarop de meest 
liquide grondstoffenderivaten worden 
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verhandeld, dienen een geaggregeerde 
wekelijkse uitsplitsing te publiceren van de 
posities van de verschillende soorten 
marktdeelnemers, met inbegrip van de 
posities van de cliënten van 
marktdeelnemers die niet voor eigen 
rekening handelen. Aan de bevoegde 
autoriteiten dient op hun verzoek een 
volledige en gedetailleerde uitsplitsing op 
basis van de categorie en identiteit van de 
marktdeelnemer te worden bezorgd.

verhandeld, dienen een geaggregeerde 
wekelijkse uitsplitsing te publiceren van de 
posities van de verschillende soorten 
marktdeelnemers, met inbegrip van de 
posities van de cliënten van 
marktdeelnemers die niet voor eigen 
rekening handelen. Aan de bevoegde 
autoriteiten dient op geregelde basis een 
volledige en gedetailleerde uitsplitsing op 
basis van de categorie en identiteit van de 
marktdeelnemer te worden gemeld.

Or. en

Amendement 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van 
de G20 van 15 april 2011 om te 
garanderen dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
niet tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven, maar dat 
ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 

Schrappen
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gebracht.

Or. en

Motivering

De overweging houdt geen rekening met de goed afgebakende vrijstellingen van artikel 2 en 
zorgt voor onduidelijkheid.

Amendement 352
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven, maar dat
ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
gebracht.

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven. Er dient 
rekening mee te worden gehouden dat 
ondernemingen die als hoofdbedrijf een 
grondstof produceren en/of leveren en die 
bij wijze van nevenactiviteit voor eigen 
rekening handelen in 
grondstoffenderivaten, reeds krachtens 
sectorspecifieke wetgeving, zoals 
Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
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oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie [REMIT-verordening], zijn 
onderworpen aan op maat gesneden 
regelgevend toezicht en aan wettelijke 
rapportageverplichtingen die specifiek 
betrekking hebben op contante transacties 
en op termijntransacties die door middel 
van materiële levering worden 
afgewikkeld, en tevens zijn onderworpen 
aan wettelijke rapportageverplichtingen 
en regelgevend toezicht met betrekking tot 
standaardtransacties met derivaten 
krachtens Verordening (EU) nr. .../... 
[EMIR-verordening]. Ondernemingen die 
in de handel in grondstoffen en 
grondstoffenderivaten gespecialiseerd zijn, 
moeten echter onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn worden gebracht.

Or. de

Motivering

Commerciële ondernemingen die reeds onder de verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur en sectorspecifieke wetgeving (zoals Verordening (EU) nr. 1227/2011 
[REMIT-verordening]) ressorteren, moeten vrijgesteld blijven van de MiFID op voorwaarde 
dat de betreffende activiteiten een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf vormen. De 
verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor 
energie omvat een doeltreffend en passend markttoezichtskader en vereisten met betrekking 
tot het melden van transacties en zij heeft expliciet betrekking op transacties die buiten de 
werkingssfeer van MiFID vallen. In aanvulling hierop voorziet de EMIR-verordening onder 
meer in een kader voor verplichtingen met betrekking tot het melden van transacties, centrale 
clearing en ander risicobeheer.

Amendement 353
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
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presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven, maar dat 
ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
gebracht.

presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven op 
voorwaarde dat omvang en het effect van 
die activiteiten niet van significant belang 
zijn voor de markt, maar dat 
ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
gebracht.

Or. en

Amendement 354
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 88 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88 bis) Omwille van een wereldwijde 
harmonisatie en ter voorkoming van 
regelgevingsarbitrage dient de definitie 
van "afgeleid financieel instrument", in 
overeenstemming met het communiqué 
van de G20, verkoopcontracten met 
betrekking tot de toekomstige of 
uitgestelde levering of van grondstoffen 
duidelijker uit te sluiten voor zover de 
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betreffende transactie geen andere 
kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten vertoont. 

Or. en

Motivering

Er moet uitdrukkelijk in een uitzondering worden voorzien voor producten die in de toekomst 
fysiek worden geleverd, om terdege duidelijk te maken dat dergelijke producten niet worden 
aangemerkt als "andere afgeleide financiële instrumenten", ongeacht de plaats van 
uitvoering. Met dit amendement zou de EU-wetgeving in lijn worden gebracht met de definitie 
van "swaps" in de Dodd-Frank Act van de VS, waarin op de toekomstige levering van 
grondstoffen gebaseerde contracten niet als "swaps" worden beschouwd.

Amendement 355
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) Het is wenselijk het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) een vlottere toegang tot 
kapitaal te bieden en de verdere 
ontwikkeling te bevorderen van 
gespecialiseerde markten die op de 
behoeften van kleinere en middelgrote 
emittenten willen inspelen. Deze markten 
die in het kader van deze richtlijn 
doorgaans als MTF's worden 
geëxploiteerd, staan algemeen bekend als 
mkb-markten, groeimarkten of "junior 
markets". Door binnen de MTF-categorie 
een nieuwe subcategorie van mkb-
groeimarkten te creëren en deze markten te 
registreren, zou de zichtbaarheid ervan 
moeten worden verhoogd, het profiel ervan 
moeten verbeteren en tot de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke pan-Europese 
reguleringsnormen voor deze markten 
worden bijgedragen.

(89) Het is wenselijk het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) een vlottere toegang tot 
kapitaal te bieden en de verdere 
ontwikkeling te bevorderen van 
gespecialiseerde markten die op de 
behoeften van kleinere en middelgrote 
emittenten willen inspelen. Deze markten 
die in het kader van deze richtlijn 
doorgaans als MTF's worden 
geëxploiteerd, staan algemeen bekend als 
mkb-markten, groeimarkten of "junior 
markets". Door binnen de MTF-categorie 
een nieuwe subcategorie van mkb-
groeimarkten te creëren en deze markten te 
registreren, zou de zichtbaarheid ervan 
moeten worden verhoogd, het profiel ervan 
moeten verbeteren en tot de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke pan-Europese 
reguleringsnormen voor deze markten 
worden bijgedragen. Er moet aandacht 
worden besteed aan de vraag hoe in 
nieuwe wetgeving kan worden voorzien 
ter bevordering van het gebruik van deze 
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markt voor een nieuwe activaklasse die 
aantrekkelijk is voor beleggers. Alle 
andere regelgeving voor de EU-markten 
moet worden bijgewerkt om de 
administratieve lasten te verminderen en 
verdere prikkels te bieden voor de 
notering van kleine en middelgrote 
ondernemingen op de mkb-groeimarkten.

Or. en

Amendement 356
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) In het licht van het aanzienlijke effect 
en marktaandeel van diverse MTF's, is het 
raadzaam ervoor te zorgen dat er adequate 
samenwerkingsregelingen bestaan tussen 
de bevoegde autoriteit van de MTF en die 
van het rechtsgebied waar de MTF 
diensten verricht. Om op eventuele 
soortgelijke ontwikkelingen te 
anticiperen, dient dit ook te gelden voor 
OTF's.

(94) In het licht van het aanzienlijke effect 
en marktaandeel van diverse MTF's, is het 
raadzaam ervoor te zorgen dat er adequate 
samenwerkingsregelingen bestaan tussen 
de bevoegde autoriteit van de MTF en die 
van het rechtsgebied waar de MTF 
diensten verricht.

Or. en

Amendement 357
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(99) De bevoegde autoriteiten dienen over 
de nodige onderzoeksbevoegdheden te 
beschikken om mogelijke schendingen op 
te sporen, en dienen tevens doeltreffende 

(99) De bevoegde autoriteiten dienen over 
de nodige onderzoeksbevoegdheden te 
beschikken om mogelijke schendingen op 
te sporen, en dienen tevens doeltreffende 
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mechanismen op te zetten om de melding 
van mogelijke of feitelijke schendingen aan 
te moedigen. Deze mechanismen mogen 
geen afbreuk doen aan adequate 
waarborgen voor beschuldigden. Er dienen 
passende procedures te worden vastgesteld 
om te garanderen dat de gerapporteerde 
persoon vóór het nemen van een definitief 
besluit dat hem betreft, zijn recht van 
verdediging en zijn recht om te worden 
gehoord kan uitoefenen, en tevens het recht 
op een voorziening in rechte heeft ten 
aanzien van een besluit dat hem betreft.

en betrouwbare mechanismen op te zetten 
om de melding van mogelijke of feitelijke 
schendingen aan te moedigen. 
Werknemers die schendingen in hun 
eigen instelling zien en rapporteren, 
moeten goed worden beschermd en 
volledig anoniem blijven. Deze 
mechanismen mogen geen afbreuk doen 
aan adequate waarborgen voor 
beschuldigden. Er dienen passende 
procedures te worden vastgesteld om te 
garanderen dat de gerapporteerde persoon 
vóór het nemen van een definitief besluit 
dat hem betreft, zijn recht van verdediging 
en zijn recht om te worden gehoord kan 
uitoefenen, en tevens het recht op een 
voorziening in rechte heeft ten aanzien van 
een besluit dat hem betreft.

Or. en

Amendement 358
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(101) Deze richtlijn dient alle in de 
wetgeving van de lidstaten voorkomende 
bepalingen met betrekking tot 
strafrechtelijke sancties onverlet te laten.

(101) Deze richtlijn laat alle in de 
wetgeving van de lidstaten voorkomende 
bepalingen met betrekking tot 
strafrechtelijke sancties onverlet.

Or. en

Motivering

Omwille van de nauwkeurigheid.

Amendement 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) Technische normen voor financiële 
diensten moeten een consistente 
harmonisatie en een afdoende bescherming 
van deposanten, beleggers en consumenten 
in de gehele Unie waarborgen. Het is 
efficiënt en passend om de ESMA, als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise, 
te belasten met de uitwerking van 
ontwerpen van technische regulerings- en 
uitvoeringsnormen die geen beleidskeuzen 
inhouden, met het oog op de voorlegging 
ervan aan de Commissie..

(108) Technische normen voor financiële 
diensten moeten een consistente 
harmonisatie en een afdoende bescherming 
van deposanten, beleggers en consumenten 
in de gehele Unie waarborgen. Het is 
efficiënt en passend om de ESMA, als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise, 
te belasten met de uitwerking van 
ontwerpen van technische regulerings- en 
uitvoeringsnormen die geen beleidskeuzen 
inhouden, met het oog op de voorlegging 
ervan aan de Commissie. Om in alle 
sectoren van de financiële dienstverlening 
een consequente bescherming van 
beleggers en consumenten te garanderen, 
dient de ESMA haar taken voor zover 
mogelijk in nauwe samenwerking met de 
twee andere Europese toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van het Gemengd 
Comité uit te oefenen.

Or. en

Motivering

Om in alle sectoren van de financiële dienstverlening een consequente bescherming van 
beleggers en consumenten te garanderen, dient de ESMA voor zover mogelijk nauw samen te 
werken met de twee andere Europese toezichthoudende autoriteiten in het kader van het 
Gemengd Comité. (Voorstel van de ECB)

Amendement 360
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(108) Technische normen voor financiële 
diensten moeten een consistente 
harmonisatie en een afdoende bescherming 

(108) Technische normen voor financiële 
diensten moeten een consistente 
harmonisatie en een afdoende bescherming 
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van deposanten, beleggers en consumenten 
in de gehele Unie waarborgen. Het is 
efficiënt en passend om de ESMA, als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise, 
te belasten met de uitwerking van 
ontwerpen van technische regulerings- en 
uitvoeringsnormen die geen beleidskeuzen 
inhouden, met het oog op de voorlegging 
ervan aan de Commissie..

van deposanten, beleggers en consumenten 
in de gehele Unie waarborgen. Het is 
efficiënt en passend om de ESMA, als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise, 
te belasten met de uitwerking van 
ontwerpen van technische regulerings- en 
uitvoeringsnormen die geen beleidskeuzen 
inhouden, met het oog op de voorlegging 
ervan aan de Commissie. Om in alle 
sectoren van de financiële dienstverlening 
een consequente bescherming van 
beleggers en consumenten te garanderen, 
dient de ESMA haar taken voor zover 
mogelijk in nauwe samenwerking met de 
twee andere Europese toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van het Gemengd 
Comité uit te oefenen.

Or. en

Motivering

Om in alle sectoren van de financiële dienstverlening een consequente bescherming van 
beleggers en consumenten te garanderen, dient de ESMA voor zover mogelijk nauw samen te 
werken met de twee andere Europese toezichthoudende autoriteiten in het kader van het 
Gemengd Comité. 

Amendement 361
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(109) De Commissie dient de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen vast te 
stellen die door de ESMA zijn ontwikkeld 
overeenkomstig artikel 7 betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, de artikelen 9 
en 48 betreffende vereisten voor 
leidinggevende organen, artikel 12 

(109) De Commissie dient de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen vast te 
stellen die door de ESMA zijn ontwikkeld 
overeenkomstig artikel 7 betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, de artikelen 9 
en 48 betreffende vereisten voor 
leidinggevende organen, artikel 12 
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betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 27 
betreffende de verplichting om orders 
tegen de voor cliënten voordeligste 
voorwaarden uit te voeren, de artikelen 34 
en 54 betreffende samenwerking en 
gegevensuitwisseling, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen, artikel 
63 betreffende procedures voor de 
verlening en weigering van vergunningen 
aan aanbieders van 
datarapporteringsdiensten, de artikelen 66 
en 67 betreffende organisatorische eisen 
voor APA's en CTP's, en artikel 84 
betreffende samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten. De Commissie dient deze 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vast te stellen via 
gedelegeerde handelingen op grond van 
artikel 290 VWEU en in overeenstemming 
met de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 27 
betreffende de verplichting om orders 
tegen de voor cliënten voordeligste 
voorwaarden uit te voeren, de artikelen 34 
en 54 betreffende samenwerking en 
gegevensuitwisseling, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen, artikel 
59 betreffende de uitoefening van 
positiemanagement op de markten voor 
grondstoffenderivaten, artikel 63 
betreffende procedures voor de verlening 
en weigering van vergunningen aan 
aanbieders van datarapporteringsdiensten, 
de artikelen 66 en 67 betreffende 
organisatorische eisen voor APA's en 
CTP's, en artikel 84 betreffende 
samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten. De Commissie dient deze 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vast te stellen via 
gedelegeerde handelingen op grond van 
artikel 290 VWEU en in overeenstemming 
met de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 362
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) ) Aan de Commissie dient ook de 
bevoegdheid te worden overgedragen 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen via gedelegeerde handelingen op 
grond van artikel 291 VWEU en in 

(110) ) Aan de Commissie dient ook de 
bevoegdheid te worden overgedragen 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen via gedelegeerde handelingen op 
grond van artikel 291 VWEU en in 
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overeenstemming met artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010. De 
ESMA dient te worden belast met het 
ontwikkelen van aan de Commissie voor te 
leggen technische uitvoeringsnormen met 
betrekking tot artikel 7 betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, artikel 12 
betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 18 
betreffende het handelsproces en de 
afwikkeling van transacties in MTF's en 
OTF's, de artikelen 32, 33 en 53 
betreffende de opschorting van de handel 
in instrumenten en de uitsluiting van 
instrumenten van de handel, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen, artikel 
60 betreffende positierapportage door 
categorieën handelaren, artikel 78 
betreffende verstrekking van informatie 
aan de ESMA, artikel 83 betreffende de 
verplichting tot samenwerking, artikel 84 
betreffende samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten, artikel 85 betreffende 
uitwisseling van gegevens en artikel 88 
betreffende overleg voordat een 
vergunning wordt verleend.

overeenstemming met artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010. De 
ESMA dient te worden belast met het 
ontwikkelen van aan de Commissie voor te 
leggen technische uitvoeringsnormen met 
betrekking tot artikel 7 betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, artikel 12 
betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 18 
betreffende het handelsproces en de 
afwikkeling van transacties in MTF's, de 
artikelen 32, 33 en 53 betreffende de 
opschorting van de handel in instrumenten 
en de uitsluiting van instrumenten van de 
handel, artikel 36 betreffende het vrij 
verrichten van beleggingsdiensten en -
activiteiten, artikel 37 betreffende de 
vestiging van een bijkantoor, artikel 44 
betreffende het verrichten van diensten 
door ondernemingen van derde landen, 
artikel 60 betreffende positierapportage 
door categorieën handelaren, artikel 78 
betreffende verstrekking van informatie 
aan de ESMA, artikel 83 betreffende de 
verplichting tot samenwerking, artikel 84 
betreffende samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten, artikel 85 betreffende 
uitwisseling van gegevens en artikel 88 
betreffende overleg voordat een 
vergunning wordt verleend.

Or. en

Amendement 363
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(111) De Commissie moet bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag indienen 

(111) De Commissie moet bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag indienen 
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met een beoordeling van de werking van 
georganiseerde handelsfaciliteiten, de 
werking van de regeling voor mkb-
groeimarkten, het effect van de 
voorschriften betreffende geautomatiseerde 
en hoogfrequente handel, de ervaring die 
met het mechanisme voor het bannen van 
bepaalde producten of praktijken is 
opgedaan, en het effect van de maatregelen 
ten aanzien van 
grondstoffenderivatenmarkten.

met een beoordeling van de werking van 
georganiseerde handelsfaciliteiten, de 
werking van de regeling voor mkb-
groeimarkten, het effect van de 
voorschriften betreffende geautomatiseerde 
en hoogfrequente handel, de ervaring die 
met het mechanisme voor het bannen van 
bepaalde producten of praktijken is 
opgedaan, het effect van de invoering van 
een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor 
aandelen, met inbegrip van de 
ontwikkeling van de prijzen voor 
marktgegevens in het algemeen, en het 
effect van de maatregelen ten aanzien van 
grondstoffenderivatenmarkten.

Or. en

Amendement 364
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113) Het opzetten van een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor andere dan 
eigenvermogensinstrumenten wordt 
moeilijker geacht dan het opzetten van een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor 
eigenvermogensinstrumenten; potentiële 
aanbieders van dergelijke regelingen 
moeten derhalve de kans krijgen ervaring 
met laatstgenoemde regelingen op te doen 
alvorens eerstgenoemde regelingen op te 
zetten. Teneinde het opzetten van een naar 
behoren functionerende geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor andere dan 
eigenvermogensinstrumenten te 
vergemakkelijken, verdient het bijgevolg 
aanbeveling in een latere datum voor de 

(113) ) Het opzetten van een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor andere dan 
eigenvermogensinstrumenten wordt 
moeilijker geacht dan het opzetten van een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor 
eigenvermogensinstrumenten; potentiële 
aanbieders van dergelijke regelingen 
moeten derhalve de kans krijgen ervaring 
met laatstgenoemde regelingen op te doen 
alvorens eerstgenoemde regelingen op te 
zetten. Teneinde het opzetten van een naar 
behoren functionerende geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor andere dan 
eigenvermogensinstrumenten te 
vergemakkelijken, verdient het bijgevolg 
aanbeveling in een latere datum voor de 
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toepassing van de nationale maatregelen tot 
omzetting van de desbetreffende bepaling 
te voorzien.

toepassing van de nationale maatregelen tot 
omzetting van de desbetreffende bepaling 
te voorzien. Ingeval een commerciële 
oplossing niet op doeltreffende wijze in 
een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor andere 
instrumenten dan aandelen voorziet, dient 
de Europese Commissie een publieke 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
voor te stellen die op effectieve wijze voor 
transparantie na de handel zorgt.

Or. en

Amendement 365
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 113 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113 bis) De Commissie dient in haar 
voorstel voor de toekomstige 
effectenverordening concrete 
wetgevingsvoorstellen op te nemen waarin 
met betrekking tot de bewaring en het 
beheer van de in bijlage I, deel B, streepje 
1, genoemde financiële instrumenten 
wordt gedefinieerd aan welke in de EU en 
niet in de EU gevestigde entiteiten 
vergunning kan worden verstrekt om deze 
dienst te verrichten, en waarin de rechten 
en plichten van deze entiteiten worden 
omschreven, teneinde de integriteit van de 
effecten, absolute transparantie en de 
bescherming van de rechten van de 
eindbelegger te waarborgen.

Or. en

Amendement 366
Sharon Bowles
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 113 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113 bis) Met het oog op langdurige 
stabiliteit, toezicht door de regelgevende 
instanties en een beter inzicht in de 
geaggregeerde geldstromen is het 
wenselijk om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van procedures voor het in kaart 
brengen van transacties en van 
geautomatiseerde analyseprocedures die 
in realtime of bijna in realtime worden 
uitgevoerd. In dit licht dient de 
standaardisering van identificatiecodes en 
bepaalde "data messaging"-elementen te 
worden bevorderd via billijke, redelijke en 
niet-discriminerende licentiebepalingen 
inzake eventueel betrokken intellectuele-
eigendomsrechten.

Or. en

Amendement 367
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 113 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113 ter) De Commissie dient samen met 
de ESMA, de EBA en het ESRB te werken 
aan de ontwikkeling van 
identificatiecodes die uitsluitsel geven 
over de aard, de onderliggende activa en 
de mate van complexiteit van 
gestructureerde en complexe producten.

Or. en

Motivering

Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om uit de identificatiecode op te maken of een product 
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derivaten of repo-overeenkomsten bevat.


