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Amendement 945
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een onderneming van een derde land die 
voornemens is een vergunning aan te 
vragen voor het verrichten van 
beleggingsdiensten of -activiteiten en 
nevendiensten op het grondgebied van een 
lidstaat, stelt de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat in kennis van het 
volgende:

Een beleggingsonderneming of 
marktexploitant van een derde land die 
voornemens is een vergunning aan te 
vragen voor het verrichten van 
beleggingsdiensten of -activiteiten en 
nevendiensten of voor het verrichten 
handelsplatformdienten op het 
grondgebied van een lidstaat, stelt de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat in kennis van het volgende:

Or. en

Amendement 946
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een onderneming van een derde land die 
voornemens is een vergunning aan te 
vragen voor het verrichten van 
beleggingsdiensten of -activiteiten en 
nevendiensten op het grondgebied van een 
lidstaat, stelt de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat in kennis van het 
volgende:

Een onderneming van een derde land die 
voornemens is voor de toepassing van 
artikel 41 een vergunning aan te vragen 
voor het verstrekken of verrichten van 
beleggingsdiensten en/of -activiteiten en 
nevendiensten via een bijkantoor dat 
gevestigd is op het grondgebied van een 
lidstaat, stelt de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat in kennis van het 
volgende:

Or. en

Motivering

Bijkantoren van ondernemingen van derde landen moeten MTF's en OTF's kunnen 
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exploiteren, maar zij moeten hierbij dezelfde regels naleven als ondernemingen uit de EU.

Amendement 947
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over het aanvangskapitaal 
dat vrij beschikbaar is voor het bijkantoor.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bijkantoren van ondernemingen van derde landen moeten MTF's en OTF's kunnen 
exploiteren, maar zij moeten hierbij dezelfde regels naleven als ondernemingen uit de EU.

Amendement 948
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de onderneming van een derde land 
voornemens is een bijkantoor te vestigen, 
verleent de vergunning pas als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de onderneming van een derde land
haar bijkantoor heeft gevestigd of
voornemens is te vestigen, verleent de 
vergunning voor de toepassing van artikel 
41 pas als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Motivering

Bijkantoren van ondernemingen van derde landen moeten MTF's en OTF's kunnen 
exploiteren, maar zij moeten hierbij dezelfde regels naleven als ondernemingen uit de EU.
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Amendement 949
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde autoriteit is ervan overtuigd 
dat aan de voorwaarden van artikel 41 is 
voldaan;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 950
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit is ervan overtuigd 
dat het bijkantoor van de onderneming van 
een derde land in staat zal zijn het bepaalde 
in lid 3 in acht te nemen.

b) de bevoegde autoriteit is ervan overtuigd 
dat het bijkantoor van de onderneming van 
een derde land in staat zal zijn het bepaalde 
in lid 2 in acht te nemen.

Or. en

Motivering

Bijkantoren van ondernemingen van derde landen moeten MTF's en OTF's kunnen 
exploiteren, maar zij moeten hierbij dezelfde regels naleven als ondernemingen uit de EU.

Amendement 951
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit is ervan overtuigd 
dat het bijkantoor van de onderneming van 
een derde land in staat zal zijn het bepaalde 
in lid 3 in acht te nemen.

b) de bevoegde autoriteit is ervan overtuigd 
dat het bijkantoor van de onderneming van 
een derde land in staat zal zijn het bepaalde 
in lid 2 in acht te nemen.

Or. en

Amendement 952
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bijkantoor van de onderneming van 
een derde land waaraan overeenkomstig lid 
1 vergunning is verleend, voldoet aan de 
verplichtingen van de artikelen 16, 17, 23, 
24, 25 en 27, artikel 28, lid 1, en artikel 30 
van deze richtlijn en van de artikelen 13 tot 
en met 23 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] en aan de op grond daarvan 
vastgestelde maatregelen en staat onder 
toezicht van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar de vergunning is verleend.

2. Het bijkantoor van de onderneming van 
een derde land waaraan overeenkomstig lid 
1 vergunning is verleend, voldoet aan de 
verplichtingen van de artikelen 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 en 30 van deze 
richtlijn en van de artikelen 3 tot en met 23 
van Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
en aan de op grond daarvan vastgestelde 
maatregelen en staat onder toezicht van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de 
vergunning is verleend.

Or. en

Motivering

Bijkantoren van ondernemingen van derde landen moeten MTF's en OTF's kunnen 
exploiteren, maar zij moeten hierbij dezelfde regels naleven als ondernemingen uit de EU.

Amendement 953
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen aanvullende 
verplichtingen opleggen in verband met de 
door deze richtlijn bestreken 
aangelegenheden ten aanzien van de 
organisatie en bedrijfsuitoefening van het 
bijkantoor.

De lidstaten mogen geen aanvullende 
verplichtingen opleggen in verband met de 
door deze richtlijn of Verordening (EU) 
nr.. .../.... [MiFIR] bestreken 
aangelegenheden ten aanzien van de 
organisatie en bedrijfsuitoefening van het 
bijkantoor.

Or. en

Motivering

Bijkantoren van ondernemingen van derde landen moeten MTF's en OTF's kunnen 
exploiteren, maar zij moeten hierbij dezelfde regels naleven als ondernemingen uit de EU.

Amendement 954
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verrichten van diensten in andere lidstaten Verrichten van diensten en activiteiten in 
andere lidstaten

Or. en

Amendement 955
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming van een derde land 
waaraan overeenkomstig artikel 43 
vergunning is verleend, kan de onder de 

1. Een onderneming van een derde land 
waaraan overeenkomstig artikel 43 
vergunning is verleend, kan de onder de 
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vergunning vallende diensten of 
activiteiten ook in andere lidstaten van de 
Unie verrichten zonder nieuwe bijkantoren 
te vestigen. Daartoe verstrekt zij de 
volgende informatie aan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar het 
bijkantoor is gevestigd:

vergunning vallende diensten of 
activiteiten ook in andere lidstaten van de 
Unie verstrekken of verrichten zonder 
nieuwe bijkantoren te vestigen. Daartoe 
verstrekt zij de volgende informatie aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het 
bijkantoor is gevestigd:

Or. en

Amendement 956
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen een register van alle 
ondernemingen waaraan overeenkomstig 
artikel 41 vergunning is verleend. Dit 
register is toegankelijk voor het publiek en 
bevat informatie over de diensten of 
activiteiten die ondernemingen van derde 
landen op grond van hun vergunning 
mogen verrichten. De lijst wordt 
regelmatig bijgewerkt. Elke verlening van 
een vergunning wordt ter kennis van de 
ESMA gebracht.

1. De lidstaten leggen een register van alle 
ondernemingen waaraan overeenkomstig 
artikel 43 vergunning is verleend. Dit 
register is toegankelijk voor het publiek en 
bevat informatie over de diensten of 
activiteiten die ondernemingen van derde 
landen op grond van hun vergunning 
mogen verrichten. De lijst wordt 
regelmatig bijgewerkt. Elke verlening van 
een vergunning wordt ter kennis van de 
ESMA gebracht.

Or. en

Amendement 957
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA stelt een lijst op van alle 
ondernemingen van derde landen waaraan 

2. De ESMA stelt een lijst op van alle 
ondernemingen van derde landen waaraan 
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vergunning is verleend om diensten en 
activiteiten in de Unie te verrichten. De 
lijst bevat informatie over de diensten of 
activiteiten die de betrokken 
ondernemingen op grond van hun 
vergunning mogen verrichten en wordt 
regelmatig bijgewerkt. De ESMA maakt 
deze lijst op haar website bekend en houdt 
deze actueel.

overeenkomstig artikel 43 vergunning is 
verleend om diensten en activiteiten in de 
Unie te verrichten. De lijst bevat informatie 
over de diensten of activiteiten die de 
betrokken ondernemingen op grond van 
hun vergunning mogen verrichten en wordt 
regelmatig bijgewerkt. De ESMA maakt 
deze lijst op haar website bekend en houdt 
deze actueel.

Or. en

Amendement 958
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking van vergunningen Verrichten van diensten en activiteiten 
zonder paspoort

Or. en

Motivering

Zo kunnen de lidstaten voort vergunningen afgeven voor bijkantoren van ondernemingen van 
derde landen die geen paspoort willen op de basis waarin momenteel in de BCD en de MiFID 
is voorzien. De voorgestelde formulering is gebaseerd op artikel 42 van de AIFMD en artikel 
38, lid 1, van de BCD.

Amendement 959
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis
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Verrichten van diensten en activiteiten 
door bijkantoren van ondernemingen van 

derde landen in de lidstaten zonder 
paspoort

1. Onverminderd de afdelingen 1 en 2 van 
dit hoofdstuk kunnen de lidstaten 
ondernemingen van derde landen 
vergunning verlenen om op hun 
grondgebied beleggingsdiensten en -
activiteiten en nevendiensten te verrichten 
via een bijkantoor dat op hun 
grondgebied is gevestigd, als op zijn minst 
voldaan is aan de voorwaarde dat zij geen 
bepalingen toepassen die leiden tot een 
gunstigere behandeling dan degene die is 
weggelegd voor bijkantoren van 
beleggingondernemingen die hun 
hoofdkantoor hebben in de Unie. Met 
name zorgen zij ervoor dat het bijkantoor 
van de onderneming van het derde land 
voldoet aan de verplichtingen in artikel 
43, lid 2.
2. De lidstaten kunnen het bijkantoor van 
de onderneming van het derde land voor 
de toepassing van dit artikel strengere 
regels opleggen wat het verstrekken of 
verrichten van beleggingsdiensten en/of -
activiteiten of van nevendiensten op hun 
grondgebied betreft.

Or. en

Motivering

Zo kunnen de lidstaten voort vergunningen afgeven voor bijkantoren van ondernemingen van 
derde landen die geen paspoort willen op de basis waarin momenteel in de BCD en de MiFID 
is voorzien. De voorgestelde formulering is gebaseerd op artikel 42 van de AIFMD en artikel 
38, lid 1, van de BCD.

Amendement 960
Kay Swinburne

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

Artikel 46 bis
Verrichten van diensten en activiteiten 

zonder paspoort
1. De lidstaten kunnen ondernemingen 
van derde landen voort vergunningen 
verlenen om op hun grondgebied via 
bijkantoren beleggingsdiensten te 
verrichten.
2. Ondernemingen waaraan 
overeenkomstig lid 1 vergunning is 
verleend, komen niet in aanmerking voor 
een EU-paspoort, als zij zich niet ook 
laten registreren bij de ESMA.

Or. en

Motivering

De nationale regelingen moeten blijven bestaan in een vorm die vergelijkbaar is met de 
procedure in de AIFM-richtlijn, d.w.z. dat ondernemingen die over een vergunning 
beschikken, niet in aanmerking komen voor een EU-paspoort.

Amendement 961
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 ter
Verrichten van grensoverschrijdende 

diensten door ondernemingen van derde 
landen in de lidstaten zonder paspoort

Onverminderd de afdelingen 1 en 2 van 
dit hoofdstuk en titel VIII van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
kunnen de lidstaten ondernemingen van 
derde landen toestaan om op hun 
grondgebied beleggingsdiensten en -
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activiteiten en nevendiensten te verrichten 
op een andere manier dan via een op hun 
grondgebied of in een andere lidstaat 
gevestigd bijkantoor waarvoor vergunning 
is verleend overeenkomstig artikel 43, als 
is voldaan aan de voorwaarden die zij 
hiervoor eventueel vaststellen.

Or. en

Motivering

Zo kunnen de lidstaten hun nationale regelingen waarbij zij ondernemingen van derde landen 
toestaan om (met of zonder een eigenlijke vergunning) grensoverschrijdende diensten aan 
personen op hun grondgebied te verstrekken, handhaven. De BCD, de ISD noch de MiFID 
voorzagen op dit punt in beperkingen van de behandeling van ondernemingen van buiten de 
EU.

Amendement 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle
leden van het leidinggevend orgaan van 
een marktexploitant steeds als voldoende 
betrouwbaar moeten bekendstaan, over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring moeten beschikken en genoeg tijd 
aan de vervulling van hun taken moeten 
besteden. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de leden van het leidinggevend orgaan
in het bijzonder aan de volgende vereisten 
voldoen:

1. De leden van het leidinggevend orgaan 
van een marktexploitant staan steeds als 
voldoende betrouwbaar bekend,
beschikken over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring en besteden
genoeg tijd aan de vervulling van hun 
taken. Het lid van het leidinggevend 
orgaan van een instelling, dat een functie 
in het leidinggevend orgaan van 
verschillende instellingen tegelijkertijd wil 
bekleden, houdt rekening met individuele 
omstandigheden en de aard, schaal en 
complexiteit van de activiteiten van de 
instelling. Leden van het leidinggevend 
orgaan van instellingen die significant zijn 
wat betreft hun omvang, interne 
organisatie en de aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun werkzaamheden, 
combineren niet tegelijkertijd meer dan 
een van de volgende combinaties, tenzij zij 
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dit tegenover de desbetreffende bevoegde 
autoriteit kunnen rechtvaardigen:

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 963
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle leden 
van het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant steeds als voldoende 
betrouwbaar moeten bekendstaan, over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring moeten beschikken en genoeg tijd 
aan de vervulling van hun taken moeten 
besteden. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de leden van het leidinggevend orgaan 
in het bijzonder aan de volgende vereisten
voldoen:

1. De lidstaten schrijven voor dat alle leden 
van het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant steeds als voldoende 
betrouwbaar moeten bekendstaan, over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring moeten beschikken en genoeg tijd 
aan de vervulling van hun taken moeten 
besteden. In instellingen van openbaar 
belang voldoen de leden van het 
leidinggevend orgaan in het bijzonder aan 
de volgende vereisten:

Or. en

Motivering

De kwantitatieve beperkingen zullen leiden tot grote problemen van aanwerving van 
gekwalificeerd en voldoende competente personen. In kleinere landen kunnen bij de naleving 
van de vereisten in het voorstel ten aanzien van de samenstelling van leidinggevende organen 
materiële problemen ontstaan.  Bestuursmandaten in bijvoorbeeld huisvestingsorganisaties of 
particuliere vennootschappen moeten niet worden geschaard onder bestuursmandaten in de 
zin van dit artikel. Daarom moet de zinsnede "instellingen van openbaar belang" worden 
aangevuld in de tekst.
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Amendement 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij besteden genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken. Zij combineren 
niet tegelijkertijd meer dan een van de 
volgende combinaties:

a) Zij combineren niet tegelijkertijd meer 
dan een van de volgende combinaties:

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 965
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een uitvoerend bestuursmandaat en twee
niet-uitvoerende bestuursmandaten;

i) een uitvoerend bestuursmandaat en drie
niet-uitvoerende bestuursmandaten;

Or. en

Motivering

Het aantal bestuursmandaten dat een lid van het leidinggevend orgaan tegelijkertijd kan 
bekleden is afhankelijk van de individuele omstandigheden en de aard, schaal en complexiteit 
van de activiteiten van de instelling. Een al te strikte formulering in dit verband zou tot 
problemen kunnen leiden op kleinere markten, met name voor kleinere instellingen.

Amendement 966
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) vier niet-uitvoerende bestuursmandaten. ii) vijf niet-uitvoerende bestuursmandaten.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerende of niet-uitvoerende
bestuursmandaten binnen dezelfde groep
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Bestuursmandaten in het leidinggevend 
orgaan van instellingen:

i) die lid zijn van dezelfde groep, of  

ii) die lid zijn van dezelfde institutionele 
beschermingsregeling, als tegemoet is 
gekomen aan de voorwaarden van artikel 
108, lid 7, of 
iii) in ondernemingen (inclusief niet-
financiële instellingen) die een 
gekwalificeerde deelneming bezitten, 
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.
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Amendement 968
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen dezelfde groep 
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen  

i) dezelfde geconsolideerde groep of

ii) een groep bedrijven die 
dochterondernemingen, verbonden 
ondernemingen of deelnemingen van 
dezelfde industriële holding 
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Or. en

Motivering

Dit is een verduidelijking dat niet alleen geconsolideerde groepen onder deze vrijstelling 
vallen, maar ook groepen bedrijven in beheer van dezelfde industriële holdings. Hiermee 
moet ervoor worden gezorgd dat het bedrijfsmodel van deze soort gevestigde ondernemingen 
niet in gevaar wordt gebracht door de beperking op bestuursmandaten. Het bedrijfsmodel van 
industriële holdings behelst gecontracteerde eigenaren met vertegenwoordiging in de raad 
van bestuur bij hun langetermijnbeleggingen. 

Amendement 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen een lid 
van het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant toestaan meer 
bestuursmandaten dan krachtens de 
eerste alinea is toegestaan te combineren, 
rekening houdend met de individuele 
omstandigheden en de aard, schaal en 

Schrappen
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complexiteit van de werkzaamheden van 
de marktexploitant;

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
marktexploitanten rekening moeten 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren marktexploitanten met 
name een beleid ter bevordering, binnen 
het leidinggevend orgaan, van diversiteit 
wat geslacht, leeftijd, geografische 
herkomst, opleiding en professionele 
achtergrond betreft.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 971
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat
marktexploitanten rekening moeten
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren marktexploitanten met 
name een beleid ter bevordering, binnen 
het leidinggevend orgaan, van diversiteit 
wat geslacht, leeftijd, geografische 
herkomst, opleiding en professionele 
achtergrond betreft.

3. Lidstaten schrijven voor dat
beleggingsondernemingen en hun 
respectieve benoemingscomités rekening 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft; tevens 
nemen ze concrete maatregelen voor een 
meer evenwichtige vertegenwoordiging in 
raden van bestuur. Dergelijke concrete 
maatregelen omvatten bijvoorbeeld 
opleidingen voor benoemingscomités, het 
samenstellen van roosters van geschikte 
kandidaten en de invoering van een 
benoemingsprocedure met minstens één 
kandidaat van elk geslacht.

Or. en

Motivering

Diversiteit in raden van bestuur leidt tot meer competenties en ruimere perspectieven. Alleen 
mannen of alleen vrouwen aanstellen vernauwt de selectie en houdt het risico in dat 
uitstekende kandidaten niet aan bod komen. Er is in de procedure een systematische 
nalatigheid om vrouwen te selecteren. De banken moeten ook worden aangemoedigd om een 
middellangetermijnplan in te voeren om vrouwen te bevorderen tot invloedrijke posities zodat 
het aantal vrouwen in dergelijke posities toeneemt.

Amendement 972
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
marktexploitanten rekening moeten houden 
met diversiteit als een van de criteria voor 
de selectie van leden van het leidinggevend 
orgaan. Rekening houdend met de omvang 
van hun leidinggevend orgaan voeren 
marktexploitanten met name een beleid ter 
bevordering, binnen het leidinggevend 
orgaan, van diversiteit wat geslacht, 
leeftijd, geografische herkomst, opleiding 
en professionele achtergrond betreft.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
marktexploitanten rekening moeten houden 
met diversiteit als een van de criteria voor 
de selectie van leden van het leidinggevend 
orgaan. Rekening houdend met de omvang 
van hun leidinggevend orgaan voeren 
marktexploitanten met name een beleid ter 
bevordering, binnen het leidinggevend 
orgaan, van diversiteit wat geslacht, 
leeftijd, geografische herkomst, opleiding 
en professionele achtergrond betreft.
Werknemersvertegenwoordiging in het 
leidinggevend orgaan 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 exploitant.

Or. en

Amendement 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van het volgende:

Schrappen

a) het begrip "besteding van genoeg tijd 
door een lid van het leidinggevend orgaan 
aan de vervulling van zijn taken in 
verhouding tot de individuele 
omstandigheden en de aard, schaal en 
complexiteit van de werkzaamheden van 
de marktexploitant", waarmee de 
bevoegde autoriteiten rekening moeten 
houden wanneer zij een lid van het 
leidinggevend orgaan machtigen meer 
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bestuursmandaten te combineren dan 
krachtens lid 1, onder a), is toegestaan;
b) het begrip "voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring van het 
leidinggevend orgaan in zijn geheel 
genomen", als bedoeld in lid 1, onder b);
c) de begrippen "eerlijkheid, integriteit en 
onafhankelijkheid van geest van een lid 
van het leidinggevend orgaan", als 
bedoeld in lid 1, onder c);
d) het begrip "voldoende personele en 
financiële middelen gewijd aan de 
introductie en opleiding van leden van het 
leidinggevend orgaan";
e) het begrip "diversiteit waarmee 
rekening moet worden gehouden als een 
van de criteria voor de selectie van leden 
van het leidinggevend orgaan".
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2014] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 974
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Dit artikel is van kracht 
onverminderd de bepalingen inzake de 
vertegenwoordiging van werknemers in 
ondernemingsraden zoals door nationale 
wetgeving of de praktijk bepaald.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat nationale regelgeving over de vertegenwoordiging van werknemers niet 
wordt afgezwakt of gehinderd door de bepalingen van deze richtlijn.

Amendement 975
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen die worden gesteld aan personen die 
invloed van betekenis uitoefenen op het 
beheer van een gereglementeerde markt

Eisen die worden gesteld aan personen die 
invloed van betekenis uitoefenen op het 
beheer van een gereglementeerde markt, 
een MTF of een OTF

Or. en

Amendement 976
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat personen 
die in een positie verkeren om rechtstreeks 
of middellijk invloed van betekenis op het 

1. De lidstaten schrijven voor dat personen 
die in een positie verkeren om rechtstreeks 
of middellijk invloed van betekenis op het 
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beheer van een gereglementeerde markt uit 
te oefenen, geschikt moeten zijn.

beheer van een gereglementeerde markt, 
een MTF of een OTF uit te oefenen, 
geschikt moeten zijn.

Or. en

Amendement 977
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
exploitant van een gereglementeerde 
markt:

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
exploitant van een gereglementeerde 
markt, een MTF of een OTF:

Or. en

Amendement 978
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie moet verstrekken en openbaar 
maken betreffende de eigendomsstructuur 
van de gereglementeerde markt en/of de
marktexploitant, en meer bepaald over de 
identiteit en de omvang van de belangen 
van partijen die in een positie verkeren om 
invloed van betekenis op de 
bedrijfsvoering van de gereglementeerde 
markt uit te oefenen;

a) informatie moet verstrekken en openbaar 
maken betreffende de eigendomsstructuur 
van de gereglementeerde markt en/of de
exploitant van de markt, de MTF of de 
OTF, en meer bepaald over de identiteit en 
de omvang van de belangen van partijen 
die in een positie verkeren om invloed van 
betekenis op de bedrijfsvoering van de 
gereglementeerde markt uit te oefenen;

Or. en
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Amendement 979
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
marktleden en significante 
marktdeelnemers niet in een positie 
verkeren om rechtstreeks of onrechtstreek 
invloed van betekenis op het beheer van 
een gereglementeerde markt of een MTF 
uit te oefenen.

Or. en

Amendement 980
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten schrijven voor dat de 
leden en significante deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks meer 
dan 5% van deze gereglementeerde markt 
of deze MTF in handen hebben.

Or. en

Amendement 981
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten schrijven voor dat 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's openbaar maken welk 
eigendomsaandeel van de 
gereglementeerde markt, de MTF of de 
OTF 5% overschrijdt.

Or. en

Amendement 982
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit weigert de 
voorgenomen wijzigingen in de 
zeggenschap over de gereglementeerde 
markt en/of de marktexploitant goed te 
keuren wanneer er objectieve en 
aantoonbare redenen zijn om aan te nemen 
dat deze wijzigingen een bedreiging 
vormen voor de gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de gereglementeerde 
markt.

3. De bevoegde autoriteit weigert de 
voorgenomen wijzigingen in de 
zeggenschap over de gereglementeerde 
markt en/of de marktexploitant goed te 
keuren wanneer er objectieve en 
aantoonbare redenen zijn om aan te nemen 
dat deze wijzigingen een bedreiging 
vormen voor de gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van de gereglementeerde 
markt of de MTF of aanzienlijke 
belangenconflicten zou veroorzaken.

Or. en

Amendement 983
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt:

De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt en een MTF:

Or. en

Amendement 984
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelingen moet hebben getroffen voor 
het duidelijk onderkennen en aanpakken 
van potentiële negatieve gevolgen voor de 
exploitatie van de gereglementeerde markt 
of voor de marktdeelnemers van elk 
conflict tussen de belangen van de 
gereglementeerde markt, de eigenaars of de 
exploitant ervan, en de goede werking van 
de gereglementeerde markt, in het 
bijzonder wanneer dergelijke 
belangenconflicten afbreuk kunnen doen 
aan de vervulling van enigerlei taken die 
door de bevoegde autoriteit aan de 
gereglementeerde markt zijn gedelegeerd;

a) regelingen moet hebben getroffen voor 
het duidelijk onderkennen en aanpakken 
van potentiële negatieve gevolgen voor de 
exploitatie van de gereglementeerde markt 
of de MTF of voor de deelnemers hiervan
van elk conflict tussen de belangen van de 
gereglementeerde markt of de MTF, de 
eigenaars of de exploitant ervan, en de 
goede werking van de gereglementeerde 
markt of de MTF, in het bijzonder wanneer 
dergelijke belangenconflicten afbreuk 
kunnen doen aan de vervulling van 
enigerlei taken die door de bevoegde 
autoriteit aan de gereglementeerde markt of 
de MTF zijn gedelegeerd;

Or. en

Amendement 985
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) moet beschikken over transparante 
regels op basis van objectieve criteria voor 
de categorieën van orderstroom waaraan 
de gebruikers van het systeem 
onderworpen kunnen zijn en tegelijk mee 
kunnen interageren;

Or. en

Motivering

Dit artikel zorgt voor de invulling van het gestelde in overweging 12 voor gereglementeerde 
markten, en zorgt ervoor dat beleggers meer keus krijgen met betrekking tot de tegenpartijen 
met wie zij zaken wensen te doen.

Amendement 986
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te waarborgen dat zijn 
handelssystemen weerbaar zijn, voldoende 
capaciteit hebben om volumepieken in 
orders en orderberichten op te vangen, in 
staat zijn een ordelijke handel onder 
gespannen marktomstandigheden te 
waarborgen, volledig zijn getest om te 
garanderen dat aan deze voorwaarden is 
voldaan, en onderworpen zijn aan 
doeltreffende regelingen ter verzekering 
van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening teneinde de continuïteit 
van de dienstverlening te verzekeren in 
geval van een onvoorziene storing van zijn 
handelssystemen.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien die zijn ontworpen om te 
waarborgen dat zijn handelssystemen 
weerbaar zijn, voldoende capaciteit hebben 
om volumepieken in orders en 
orderberichten op te vangen, in staat zijn 
een ordelijke handel onder gespannen 
marktomstandigheden te waarborgen, 
volledig zijn getest om te garanderen dat 
zelfs bij extreme marktvolatiliteit aan deze 
voorwaarden is voldaan, en onderworpen 
zijn aan doeltreffende regelingen ter 
verzekering van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening teneinde de continuïteit 
van de dienstverlening te verzekeren in 
geval van een onvoorziene storing van zijn 
handelssystemen.



AM\901766NL.doc 27/169 PE489.466v01-00

NL

Or. en

Motivering

De systemen van handelsplatforms moeten ook worden getest voor situaties met extreme 
marktvolatiliteit, bijvoorbeeld de "flash crash".

Amendement 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te waarborgen dat zijn 
handelssystemen weerbaar zijn, voldoende 
capaciteit hebben om volumepieken in 
orders en orderberichten op te vangen, in 
staat zijn een ordelijke handel onder 
gespannen marktomstandigheden te 
waarborgen, volledig zijn getest om te 
garanderen dat aan deze voorwaarden is 
voldaan, en onderworpen zijn aan 
doeltreffende regelingen ter verzekering 
van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening teneinde de continuïteit 
van de dienstverlening te verzekeren in 
geval van een onvoorziene storing van zijn 
handelssystemen.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt en een MTF in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te 
waarborgen dat zijn handelssystemen 
weerbaar zijn, voldoende capaciteit hebben 
om volumepieken in orders en 
orderberichten op te vangen, in staat zijn 
een ordelijke handel onder gespannen 
marktomstandigheden te waarborgen, 
volledig zijn getest om te garanderen dat 
aan deze voorwaarden is voldaan, en 
onderworpen zijn aan doeltreffende 
regelingen ter verzekering van de 
continuïteit van de bedrijfsuitoefening 
teneinde de continuïteit van de 
dienstverlening te verzekeren in geval van 
een onvoorziene storing van zijn 
handelssystemen.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst van artikel 51. Bij aanneming 
van dit amendement moet deze gehele tekst 
van het artikel worden aangepast.)

Or. en

Motivering

Deze bepalingen moeten voor gereglementeerde markten en MTF's gelden, om de markt
veiliger te maken en achterpoortjes te sluiten.
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Amendement 988
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te waarborgen dat zijn
handelssystemen weerbaar zijn, voldoende 
capaciteit hebben om volumepieken in 
orders en orderberichten op te vangen, in 
staat zijn een ordelijke handel onder 
gespannen marktomstandigheden te 
waarborgen, volledig zijn getest om te 
garanderen dat aan deze voorwaarden is 
voldaan, en onderworpen zijn aan 
doeltreffende regelingen ter verzekering 
van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening teneinde de continuïteit 
van de dienstverlening te verzekeren in 
geval van een onvoorziene storing van zijn 
handelssystemen.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
handelsplatforms in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te waarborgen dat zijn 
handelssystemen weerbaar zijn, voldoende 
capaciteit hebben om volumepieken in 
orders en orderberichten op te vangen, in 
staat zijn een ordelijke handel onder 
gespannen marktomstandigheden te 
waarborgen, volledig zijn getest om te 
garanderen dat aan deze voorwaarden is 
voldaan, en onderworpen zijn aan 
doeltreffende regelingen ter verzekering 
van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening teneinde de continuïteit 
van de dienstverlening te verzekeren in 
geval van een onvoorziene storing van zijn 
handelssystemen.

Or. en

Amendement 989
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt voorziet in 
marktmakersstelsels en ervoor zorgt dat 
aan deze stelsels wordt deelgenomen door 
een voldoende aantal 
beleggingsondernemingen, dat vaste 
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noteringen opgeeft tegen concurrerende 
prijzen, met als gevolg dat de markt 
gedurende een minimumaantal 
aaneengesloten handelsuren op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit wordt voorzien, rekening 
houdend met de heersende 
marktomstandigheden en de geldende 
regels en reglementering, tenzij deze 
vereiste niet geschikt is voor de aard en de 
omvang van de handel op de 
gereglementeerde markt in kwestie. De 
lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt met de 
beleggingsonderneming een bindende 
schriftelijke overeenkomst aangaat met 
betrekking tot de verplichtingen die uit de 
deelname aan dit stelsel voortvloeien, met 
inbegrip van, maar niet uitsluitend, 
liquiditeitsverschaffing. De 
gereglementeerde markt is er 
verantwoordelijk voor dat de 
beleggingsonderneming de in de bindende 
schriftelijke overeenkomst vervatte 
verplichtingen nakomt. De 
gereglementeerde markt licht zijn 
bevoegde autoriteit in over de inhoud van 
de bindende schriftelijke overeenkomst en 
bevestigt aan zijn bevoegde autoriteit dat 
de overeenkomst voldoet aan de vereisten 
van dit lid.
De ESMA ontwikkelt richtsnoeren met 
betrekking tot de vraag welke 
beleggingondernemingen de in dit lid 
bedoelde bindende schriftelijke 
overeenkomst moeten aangaan.

Or. en

Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met de amendementen van mevrouw Wortmann-
Kool op artikel 17, lid 3, en artikel 51, lid 7.

Amendement 990
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
gereglementeerde markten ervoor zorgen 
dat de berichten die naar hun 
handelssystemen worden gestuurd via 
hoogfrequente handel en andere 
geautomatiseerde handelsbronnen, 
duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn.

Or. en

Motivering

Orders, annuleringen en wijzigingen van geautomatiseerde strategieën moeten in berichten 
duidelijk gesignaleerd worden. Dit is een voorwaarde waaraan moet worden voldaan voor de 
vereiste monitoring.

Amendement 991
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat elk 
handelsplatform beschikt over effectieve 
systemen, procedures en regelingen om 
ervoor te zorgen dat alle orders die door 
een lid of deelnemer in het systeem 
worden ingevoerd, gelden gedurende 
minimum 1 seconde.

Or. en

Amendement 992
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt beschikt over 
effectieve systemen, procedures en 
regelingen om ervoor te zorgen dat alle 
orders die door een lid of deelnemer in het 
systeem worden ingevoerd, gelden 
gedurende minimum 5 seconden. 
Gedurende deze 5 seconden mogen niet 
meer dan 2 opdrachten worden ingegeven 
voor hetzelfde product.

Or. de

Motivering

De bestaande praktijk draagt weinig bij tot de liquiditeit, maar houdt wel een aanzienlijk 
risico van speculatie in.

Amendement 993
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt beschikt over 
effectieve systemen, procedures en 
regelingen om ervoor te zorgen dat alle 
orders die door een lid of deelnemer in het 
systeem worden ingevoerd, een rusttijd 
hebben van minimum 1 seconde.

Or. en

Motivering

Orders met een rusttijd van minder dan 1 seconde voegen geen liquiditeit toe en komen alleen 
handelaars ten goede die zich bezighouden met hoogfrequente handel.
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Amendement 994
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten schrijven voor dat 
een gereglementeerde markt, een MTF en 
een OTF beschikken over effectieve 
systemen, procedures en regelingen om 
ervoor te zorgen dat de uitvoeringslatentie 
minimum 100 milliseconden bedraagt.

Or. en

Amendement 995
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten schrijven voor 
dat handelsplatforms beschikken over 
effectieve systemen om ervoor te zorgen 
dat strategieën voor hoogfrequente handel 
op elk moment niet meer dan 20% van de 
orders in het orderboek 
vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 996
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om orders af te wijzen die van 
tevoren vastgestelde volume- en 
prijsdrempels overschrijden of duidelijk 
foutief zijn, om in staat te zijn de handel 
tijdelijk stil te leggen als er gedurende een 
korte periode op de betrokken of een 
verwante markt sprake is van een 
aanzienlijke koersbeweging voor een 
financieel instrument, en om, in 
uitzonderlijke gevallen, in staat te zijn een 
transactie te annuleren, te wijzigen of te 
corrigeren.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om orders af te wijzen die van 
tevoren vastgestelde volume- en 
prijsdrempels overschrijden of duidelijk
foutief zijn, om in staat te zijn de handel 
tijdelijk stil te leggen als er op de 
betrokken markt sprake is of 
waarschijnlijk sprake is van een 
uitvoering die leidt of zou leiden tot een 
aanzienlijke koersbeweging voor een 
financieel instrument, en om, in
uitzonderlijke gevallen, in staat te zijn een 
hieruit resulterende transactie te 
annuleren. De lidstaten schrijven voor dat 
een gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat de parameters om de handel 
stil te leggen zo geijkt zijn dat rekening 
wordt gehouden met de liquiditeit van de 
verschillende categorieën en 
subcategorieën activa, de aard van het 
marktmodel en de soorten gebruikers en 
dat deze parameters moeten volstaan om 
aanzienlijke verstoringen van de ordelijke 
werking van de markt te voorkomen. De
lidstaten zorgen ervoor dat een 
gereglementeerde markt de parameters 
om de handel stil te leggen en elke 
materiële wijziging in deze parameters 
bekendmaakt bij de bevoegde autoriteit, 
die ze op haar beurt bekendmaakt bij de 
ESMA.

Or. en

Motivering

Gereglementeerde markten en MTF's mogen alleen de bevoegdheid hebben om transacties te 
annuleren; de wettelijke gevolgen en de gevolgen voor de markt van een poging transacties te 
wijzigen of te corrigeren zijn complex en leiden waarschijnlijk tot aansprakelijkheden en 
geschillen die niet gemakkelijk kunnen worden opgelost. Sommige 
marktstilleggingsmechanismen worden in gang gezet vóór een uitvoering plaatsheeft; de tekst 
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voor niveau I moet de mogelijkheid hiertoe bieden.

Amendement 997
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om orders af te wijzen die van 
tevoren vastgestelde volume- en 
prijsdrempels overschrijden of duidelijk 
foutief zijn, om in staat te zijn de handel 
tijdelijk stil te leggen als er gedurende een 
korte periode op de betrokken of een 
verwante markt sprake is van een 
aanzienlijke koersbeweging voor een 
financieel instrument, en om, in
uitzonderlijke gevallen, in staat te zijn een 
transactie te annuleren, te wijzigen of te 
corrigeren.

2. De lidstaten schrijven voor dat een
handelsplatform of om het even welke 
handelsregeling in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moet voorzien 
om orders af te wijzen die van tevoren 
vastgestelde volume- en prijsdrempels 
overschrijden of duidelijk foutief zijn, om 
in staat te zijn de handel tijdelijk stil te 
leggen als er gedurende een korte periode 
op de betrokken of een verwante markt 
sprake is van een aanzienlijke 
koersbeweging voor een financieel 
instrument in vergelijking met de slotkoers 
van dat instrument op het platform met de 
hoogste omzet in dat financieel 
instrument, en om in staat te zijn een 
transactie te annuleren, te wijzigen of te 
corrigeren. Deze systemen leiden tot de 
gelijktijdige stillegging van de handel op 
alle platforms waar dezelfde financiële 
instrumenten worden verhandeld, als er 
gedurende een korte periode op de 
betrokken of een verwante markt sprake is 
van een aanzienlijke koersbeweging voor 
een financieel instrument . In geval van 
een aanzienlijke koersbeweging worden 
alle orders die zijn uitgevoerd nadat de 
handel op het platform met de hoogste 
omzet in dat financieel instrument is 
stilgelegd, geannuleerd.
De lidstaten verplichten de 
handelsplatforms ervoor te zorgen dat de 
parameters voor de stillegging van de 
handel stroken met de voorwaarden in lid 
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7, onder b).
De ESMA maakt deze parameters bekend 
op haar website.

Or. en

Motivering

Transparantie is wat de marktstilleggingsmechanismen betreft belangrijk. Daarnaast is ook 
consistentie in de Unie als geheel van essentieel belang.

Amendement 998
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om orders af te wijzen die van 
tevoren vastgestelde volume- en 
prijsdrempels overschrijden of duidelijk 
foutief zijn, om in staat te zijn de handel 
tijdelijk stil te leggen als er gedurende een 
korte periode op de betrokken of een 
verwante markt sprake is van een 
aanzienlijke koersbeweging voor een 
financieel instrument, en om, in 
uitzonderlijke gevallen, in staat te zijn een 
transactie te annuleren, te wijzigen of te 
corrigeren.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om orders af te wijzen die van 
tevoren vastgestelde volume- en 
prijsdrempels overschrijden of duidelijk 
foutief zijn, om in staat te zijn de handel 
tijdelijk stil te leggen als er op de 
betrokken of een verwante markt sprake is 
van een aanzienlijke koersbeweging voor 
een financieel instrument, als de markt in 
kwestie door de betrokken 
marktexploitant over deze beweging wordt 
geïnformeerd.

Or. en

Motivering

Stilleggingen van de handel moeten voor alle handelsplatforms worden gecoördineerd, maar 
het is technisch haalbaarder de acties in kwestie te coördineren dan te proberen ze te 
automatiseren, met volledige harmonisatie. Aangezien sommige onderbrekingen of 
koersbewegingen specifiek zijn voor één handelsplatform, is het niet verantwoord de volledige 
markt stil te leggen.



PE489.466v01-00 36/169 AM\901766NL.doc

NL

Amendement 999
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt of een MTF 
beschikt over effectieve systemen, 
procedures en regelingen om ervoor te 
zorgen dat alle orders die door een lid of 
deelnemer in het systeem worden 
ingevoerd, gelden gedurende een periode 
van minimum 500 milliseconden waarin 
de order niet kan worden geannuleerd of 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 1000
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in staat moet zijn 
de handel tijdelijk stil te leggen, als er op 
deze markt of op een aanverwante markt 
gedurende een korte periode aanzienlijke 
koersbewegingen voor een financieel 
instrument zijn, en dat een 
gereglementeerde markt in staat moet zijn 
om in uitzonderlijke gevallen een 
transactie te annuleren, te wijzigen of te 
corrigeren. De lidstaten schrijven voor dat 
een gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat de parameters om de handel 
stil te leggen zo geijkt zijn dat rekening 
wordt gehouden met de liquiditeit van de 
verschillende categorieën en 
subcategorieën activa en dat deze 
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parameters moeten volstaan om 
aanzienlijke verstoringen van de ordelijke 
werking van de markt te voorkomen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een 
gereglementeerde markt de parameters 
om de handel stil te leggen en elke 
materiële wijziging in deze parameters 
bekendmaakt bij de bevoegde autoriteit, 
die ze op haar beurt bekendmaakt bij de 
ESMA. De ESMA maakt deze parameters 
bekend op haar website. De lidstaten 
schrijven voor dat, als een 
gereglementeerde markt die van essentieel 
belang is voor de liquiditeit [in het 
instrument in kwestie], de handel in een 
lidstaat stillegt, de andere platforms waar 
het instrument wordt verhandeld, de 
handel ook stilleggen tot de handel op de 
oorspronkelijke markt wordt hervat.

Or. en

Amendement 1001
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt alle andere 
relevante platforms inlicht, wanneer een 
van de omstandigheden in lid 2 zich heeft 
voorgedaan, met het oog op een 
gecoördineerde respons voor de hele 
markt.

Or. en

Motivering

Het is dan misschien nog niet mogelijk marktstilleggingsmechanismen voor de EU als geheel 
te harmoniseren, maar de platforms moeten hun respons op uitzonderlijke 
marktomstandigheden coördineren, om indien nodig te komen tot één aanpak.
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Amendement 1002
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 
minimale noteringseenheid van de markt te 
beperken.

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om onordelijke 
handelsvoorwaarden op de markt te 
beheren. De ESMA ontwikkelt technische 
reguleringsnormen om de criteria te 
specificeren waarmee bij deze systemen, 
procedures en regelingen rekening wordt 
gehouden, waarbij het kan gaan om 
systemen om de verhouding te beperken 
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties dat door een lid of 
deelnemer in het handelssysteem kunnen 
worden ingevoerd, om in staat te zijn de 
orderstroom af te remmen indien het risico 
bestaat dat de systeemcapaciteit wordt 
bereikt, en om de minimale 
noteringseenheid van de markt te beperken.

Or. en

Motivering

Platforms kunnen eventuele verstoringen van de handel beheren, maar zij kunnen niet 
garanderen dat systemen voor algoritmische handel geen verstoringen veroorzaken. De 
ESMA moet worden opgedragen verder te bepalen waarin de systemen en procedures moeten 
bestaan.

Amendement 1003
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de
minimale noteringseenheid van de markt te 
beperken.

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om de identificatie mogelijk te 
maken van orders als gevolg van een 
algoritmische handelsstrategie of een 
strategie voor hoogfrequente handel en 
voorts te voorkomen dat systemen voor 
algoritmische of hoogfrequente handel tot 
het ontstaan van onordelijke 
handelsvoorwaarden op de markt kunnen 
leiden of bijdragen, met inbegrip van 
systemen om de verhouding te beperken 
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties dat door een lid of 
deelnemer in het handelssysteem kunnen 
worden ingevoerd, om in staat te zijn de 
orderstroom af te remmen indien het risico 
bestaat dat de systeemcapaciteit wordt 
bereikt, en om de minimale 
noteringseenheid van de markt te beperken.

Or. en

Amendement 1004
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
handelsplatform in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen. De 
lidstaten schrijven voor dat een 
handelsplatform in systemen voorziet om
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dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 
minimale noteringseenheid van de markt te 
beperken.

a) de verhouding tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
te beperken tot 50 op 1,

b) in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en
c) de minimale noteringseenheid van de 
markt zozeer te beperken dat een notering 
dicht bij de gemiddelde spread voor het 
financiële instrument in kwestie ligt. 

Or. en

Amendement 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt of een MTF in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om de 
identificatie mogelijk te maken van orders 
als gevolg van een algoritmische 
handelsstrategie en van orders als gevolg 
van een strategie voor hoogfrequente 
handel op het moment dat deze orders 
worden geplaatst, en voorts te voorkomen 
dat systemen voor algoritmische of 
hoogfrequente handel tot het ontstaan van 
onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding 
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minimale noteringseenheid van de markt te 
beperken.

te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 
minimale noteringseenheid van de markt te 
beperken. Met name beletten de lidstaten 
dat een gereglementeerde markt of een 
MTF zijn leden toestaat directe 
elektronische toegang te bieden.

Or. en

Motivering

Er is momenteel een tekort aan officiële, gecentraliseerde gegevens over hoogfrequente 
handel. Voor de regelgevende instanties is het van vitaal belang om orders als gevolg van een 
strategie voor hoogfrequente handel te kunnen identificeren, om de handelspatronen van deze 
handel en de impact ervan op de markten beter te begrijpen. Algoritmische handel moet 
afzonderlijk worden geïdentificeerd, om verwarring tussen beide te voorkomen.  De praktijk 
van directe elektronische toegang (Direct Electronic Access, DEA) stelt een aantal problemen 
in verband met behoorlijke controle en risicobeheer, waarop door de IOSCO in haar rapport 
van oktober 2011 wordt gewezen. Daarnaast is deze praktijk schadelijk voor de transparantie 
van de regelgeving, wat de handelsactiviteit betreft, doordat de onderneming die het lid van 
het handelsplatform betaalt om directe elektronische toegang te verkrijgen, bij haar handel 
gebruik zal maken van het ID van het lid van het handelsplatform. Elke marktdeelnemer 
waaraan directe toegang tot een handelsplatform is verleend, moet van dit handelsplatform 
lid worden en alle regels ervan naleven.

Amendement 1006
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
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inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 
minimale noteringseenheid van de markt te
beperken.

inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 
minimale noteringseenheid van de markt
die op het noteringsplatform voor het 
financiële instrument in kwestie geldt, te
handhaven. Met name beletten de 
lidstaten dat een gereglementeerde markt 
zijn leden "naakte" of "ongefilterde" 
toegang verleent.

Or. en

Motivering

Elke beleggingsonderneming die toegang tot een handelsplatform biedt, hetzij in directe 
elektronische vorm of in gesponsorde vorm, moet beschikken over passende 
vóórhandelscontroles en organisatorische regels om de marktintegriteit en de goede werking 
van de markten te garanderen.

Amendement 1007
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal
transacties dat door een lid of deelnemer in 
het handelssysteem kunnen worden 
ingevoerd, om in staat te zijn de 

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische of hoogfrequente
handel tot het ontstaan van onordelijke 
handelsvoorwaarden op de markt kunnen 
leiden of bijdragen, met inbegrip van
regelingen in de vorm van 
transactieheffingen als stimulans voor 
een lagere verhouding tussen de 
systeemberichten en de uitgevoerde
transacties die door een lid of deelnemer in 
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orderstroom af te remmen indien het risico 
bestaat dat de systeemcapaciteit wordt 
bereikt, en om de minimale 
noteringseenheid van de markt te beperken.

het handelssysteem kunnen worden 
ingevoerd, om in staat te zijn de 
orderstroom af te remmen indien het risico 
bestaat dat de systeemcapaciteit wordt 
bereikt, en om de minimale 
noteringseenheid van de markt te beperken.

Or. en

Motivering

Heffingsregelingen kunnen op diverse manieren een ontradend effect hebben ten aanzien van 
overdreven annuleringen, bijvoorbeeld via een extra heffing boven een bepaalde drempel of 
verhouding, of een heffing per bericht, zodat er naast transacties ook een heffing geldt op 
orders en annuleringen. Aangezien diverse tests aan de gang zijn, kunnen het beste geen al te 
gebiedende voorschriften worden vastgesteld.

Amendement 1008
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 
van onordelijke handelsvoorwaarden op de 
markt kunnen leiden of bijdragen, met 
inbegrip van systemen om de verhouding 
te beperken tussen het aantal niet-
uitgevoerde orders en het aantal transacties 
dat door een lid of deelnemer in het 
handelssysteem kunnen worden ingevoerd, 
om in staat te zijn de orderstroom af te 
remmen indien het risico bestaat dat de 
systeemcapaciteit wordt bereikt, en om de 
minimale noteringseenheid van de markt te 
beperken.

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om de identificatie mogelijk te
maken van orders als gevolg van een 
algoritmische handelsstrategie en van 
orders als gevolg van een strategie voor 
hoogfrequente handel op het moment dat 
deze orders worden geplaatst, en voorts te
voorkomen dat systemen voor 
algoritmische of hoogfrequente handel tot 
het ontstaan van onordelijke 
handelsvoorwaarden op de markt kunnen 
leiden of bijdragen, met inbegrip van 
systemen om de verhouding te beperken 
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties dat door een lid of 
deelnemer in het handelssysteem kunnen 
worden ingevoerd, om in staat te zijn de 
orderstroom af te remmen indien het risico 
bestaat dat de systeemcapaciteit wordt 
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bereikt, en om de minimale 
noteringseenheid van de markt te beperken.

Or. en

Amendement 1009
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3 – alinea's 1 bis, 1 ter en 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de 
vorm vast te stellen van de in lid 3 
bedoelde identificatie, met het oog op 
consistentie tussen de gereglementeerde 
markten en MTF's en tussen de lidstaten 
en een zinvolle gegevensconsolidatie op 
Europees niveau.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de tweede alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.
______________
*PB, gelieve datum in te voegen: 12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 1010
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
handelsplatform toestemmingsprocedures 
instelt voor de verwerking van aanvragen 
om nieuwe of gewijzigde systemen voor 
automatische handel aan de eigen 
systemen van de markt te koppelen.
Deze procedures omvatten de in lid [3 ter] 
bedoelde tests.
De procedures worden afgesloten met de 
afgifte door het handelsplatform van een 
schriftelijke goedkeuring of verwerping 
van de aanvraag, met volledige opgave 
van de redenen.

Or. en

Motivering

Er moet een formeel proces zijn voor de goedkeuring of verwerping van een aanvraag om een 
systeem voor automatische handel aan de systemen van een gereglementeerde markt te 
koppelen waarbij de marktexploitant de verantwoordelijkheid voor het groene licht op zich 
neemt.

Amendement 1011
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt bindende 
technische normen om de vorm vast te 
stellen van de identificatie, met het oog op 
consistentie tussen de handelsplatforms 
en de lidstaten en een zinvolle 
gegevensconsolidatie op Europees niveau.

Or. en
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Amendement 1012
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten schrijven voor dat een 
handelsplatform rigoureuze en verplichte 
procedures en omgevingen voor 
goedkeuringstests instelt om 
geautomatiseerde handelsalgoritmen te 
beoordelen. Gedetailleerde informatie 
over de testprocedures wordt verstrekt aan 
beleggingsondernemingen die 
voornemens zijn deze algoritmen te 
gebruiken en andere partijen die 
voornemens zijn ze te ontwikkelen. De 
testprocedures omvatten een onderzoek 
van de broncode en gedetailleerde 
beschrijvingen van het ontwerp van een 
algoritme. De testomgevingen omvatten 
realistische orderstromen op basis van 
historische gegevens voor markten die wel 
en markten die niet onder druk staan, 
alsmede simulaties die zijn afgesteld aan 
de hand van representatieve historische 
gegevens en stresstestscenario's die zijn 
ontworpen door deskundigen.
De testprocedures en -omgevingen 
worden geregeld bijgewerkt om rekening 
te houden met de veranderende 
marktpraktijken en de technologische 
ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

Aangezien slecht werkende software aanzienlijke schade aan kritische marktinfrastructuur 
kan veroorzaken, moet software worden onderworpen aan systematische en rigoureuze tests, 
zowel voor "normale" marktomstandigheden als voor markten die onder druk staan, op basis 
van historische orderstromen en op basis van scenario's voor de toekomst. De 
verantwoordelijkheid voor deze tests moet liggen bij de platforms zelf, aangezien zij 
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beschikken over de gegevens en de knowhow wat het handelssysteem betreft.

Amendement 1013
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe 
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te garanderen 
dat dergelijke diensten alleen mogen 
worden verricht door leden of deelnemers 
die een beleggingsonderneming zijn 
waaraan op grond van deze richtlijn 
vergunning is verleend, dat adequate 
criteria worden vastgesteld en toegepast ten 
aanzien van de geschiktheid van personen 
aan wie dergelijke toegang mag worden 
geboden, en dat het betrokken lid of de 
betrokken deelnemer verantwoordelijk 
blijft voor de orders en handelstransacties 
die met gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

4. De lidstaten schrijven voor dat een
gereglementeerde markt die directe 
markttoegang toestaat, in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te garanderen dat dergelijke 
diensten alleen mogen worden verricht 
door leden of deelnemers die een 
beleggingsonderneming zijn waaraan op 
grond van deze richtlijn vergunning is 
verleend, dat adequate criteria worden 
vastgesteld en toegepast ten aanzien van de 
geschiktheid van personen aan wie 
dergelijke toegang mag worden geboden, 
en dat het betrokken lid of de betrokken 
deelnemer verantwoordelijk blijft voor de 
orders en handelstransacties die met 
gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar directe elektronische toegang moeten worden veranderd in "directe 
markttoegang" om op één lijn te komen met de in februari 2012 gepubliceerde technische 
richtsnoeren van de ESMA "Systemen en interne beheersing in een geautomatiseerde 
handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde 
autoriteiten" ESMA/2012/122 (EN).

Amendement 1014
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe 
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te garanderen 
dat dergelijke diensten alleen mogen 
worden verricht door leden of deelnemers 
die een beleggingsonderneming zijn 
waaraan op grond van deze richtlijn 
vergunning is verleend, dat adequate 
criteria worden vastgesteld en toegepast ten 
aanzien van de geschiktheid van personen 
aan wie dergelijke toegang mag worden 
geboden, en dat het betrokken lid of de 
betrokken deelnemer verantwoordelijk 
blijft voor de orders en handelstransacties 
die met gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

4. Om het regelgevingskader voor directe 
elektronische toegang op behoorlijke 
wijze vast te stellen en voort te bouwen op
de bestaande richtsnoeren van de ESMA 
schrijven de lidstaten voor dat een 
gereglementeerde markt die directe 
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te garanderen 
dat dergelijke diensten alleen mogen 
worden verricht door leden of deelnemers 
die een beleggingsonderneming zijn 
waaraan op grond van deze richtlijn 
vergunning is verleend, dat adequate 
criteria worden vastgesteld en toegepast ten 
aanzien van de geschiktheid van personen 
aan wie dergelijke toegang mag worden 
geboden, dat het betrokken lid of de 
betrokken deelnemer verantwoordelijk 
blijft voor de orders en handelstransacties
die met gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd en dat er geen "naakte" of 
"ongefilterde" toegang, zonder aan de 
handel voorafgaande controle, wordt 
verleend.

Or. en

Motivering

Bij de verlening van toegang tot een platform moet worden gezorgd voor het hoogste niveau 
van marktefficiëntie en marktintegriteit. Daarom moet elke vorm van elektronische toegang 
tot een platform worden verboden die wordt aangeboden door een beleggingsonderneming 
die niet de nodige verantwoordelijkheid opneemt voor degenen die toegang tot het platform 
krijgen, d.w.z. "naakte" of "ongefilterde" toegang.

Amendement 1015
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te garanderen 
dat dergelijke diensten alleen mogen 
worden verricht door leden of deelnemers 
die een beleggingsonderneming zijn 
waaraan op grond van deze richtlijn 
vergunning is verleend, dat adequate 
criteria worden vastgesteld en toegepast ten 
aanzien van de geschiktheid van personen 
aan wie dergelijke toegang mag worden 
geboden, en dat het betrokken lid of de 
betrokken deelnemer verantwoordelijk 
blijft voor de orders en handelstransacties 
die met gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

4. De lidstaten schrijven voor dat
gereglementeerde markten leden en 
deelnemers verbiedt gesponsorde toegang 
te verlenen. De lidstaten schrijven voor 
dat een gereglementeerde markt die directe
markttoegang toestaat, in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te garanderen dat dergelijke 
diensten alleen mogen worden verricht 
door leden of deelnemers die een 
beleggingsonderneming zijn waaraan op 
grond van deze richtlijn vergunning is 
verleend, dat adequate criteria worden 
vastgesteld en toegepast ten aanzien van de 
geschiktheid van personen aan wie 
dergelijke toegang mag worden geboden, 
en dat het betrokken lid of de betrokken 
deelnemer verantwoordelijk blijft voor de 
orders en handelstransacties die met 
gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 1016
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe 
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te garanderen 
dat dergelijke diensten alleen mogen 
worden verricht door leden of deelnemers 
die een beleggingsonderneming zijn 
waaraan op grond van deze richtlijn 
vergunning is verleend, dat adequate 
criteria worden vastgesteld en toegepast ten 

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die toegang 
toestaat, in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moet voorzien 
om te garanderen dat dergelijke diensten 
alleen mogen worden verricht door leden 
of deelnemers die een 
beleggingsonderneming zijn waaraan op 
grond van deze richtlijn vergunning is 
verleend, dat adequate criteria worden 
vastgesteld en toegepast ten aanzien van de 
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aanzien van de geschiktheid van personen 
aan wie dergelijke toegang mag worden 
geboden, en dat het betrokken lid of de 
betrokken deelnemer verantwoordelijk 
blijft voor de orders en handelstransacties 
die met gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

geschiktheid van personen aan wie 
dergelijke toegang mag worden geboden, 
dat het betrokken lid of de betrokken 
deelnemer verantwoordelijk blijft voor de 
orders en handelstransacties die met 
gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd en dat er een einde komt aan 
de praktijk van beleggingsondernemingen 
om "naakte" of "ongefilterde" toegang te 
verlenen.

Or. en

Motivering

Elke beleggingsonderneming die toegang tot een handelsplatform biedt, hetzij in directe 
elektronische vorm of in gesponsorde vorm, moet beschikken over passende 
vóórhandelscontroles en organisatorische regels om de marktintegriteit en de goede werking 
van de markten te garanderen.

Amendement 1017
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te garanderen 
dat dergelijke diensten alleen mogen 
worden verricht door leden of deelnemers 
die een beleggingsonderneming zijn 
waaraan op grond van deze richtlijn 
vergunning is verleend, dat adequate 
criteria worden vastgesteld en toegepast ten 
aanzien van de geschiktheid van personen 
aan wie dergelijke toegang mag worden 
geboden, en dat het betrokken lid of de 
betrokken deelnemer verantwoordelijk 
blijft voor de orders en handelstransacties 
die met gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe
markttoegang toestaat, in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te garanderen dat dergelijke 
diensten alleen mogen worden verricht 
door leden of deelnemers die een 
beleggingsonderneming zijn waaraan op 
grond van deze richtlijn vergunning is 
verleend, dat adequate criteria worden 
vastgesteld en toegepast ten aanzien van de 
geschiktheid van personen aan wie 
dergelijke toegang mag worden geboden, 
en dat het betrokken lid of de betrokken 
deelnemer verantwoordelijk blijft voor de 
orders en handelstransacties die met 
gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.
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Or. en

Amendement 1018
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt die directe 
elektronische toegang toestaat, in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om te 
garanderen dat dergelijke diensten alleen 
mogen worden verricht door leden of 
deelnemers die een 
beleggingsonderneming zijn waaraan op 
grond van deze richtlijn vergunning is 
verleend, dat adequate criteria worden 
vastgesteld en toegepast ten aanzien van 
de geschiktheid van personen aan wie 
dergelijke toegang mag worden geboden, 
en dat het betrokken lid of de betrokken 
deelnemer verantwoordelijk blijft voor de 
orders en handelstransacties die met 
gebruikmaking van deze dienst zijn 
uitgevoerd.

4. De lidstaten schrijven voor dat
handelsplatforms niemand directe 
elektronische toegang toestaan.

Or. en

Amendement 1019
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven ook voor dat de 
gereglementeerde markt passende normen 
inzake risicocontroles en drempels voor de 

De lidstaten schrijven ook voor dat de 
gereglementeerde markt passende normen 
inzake risicocontroles en drempels voor de 
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handel via dergelijke toegang moet 
vaststellen en in staat moet zijn orders of 
handelstransacties van een persoon die van 
directe elektronische toegang
gebruikmaakt van orders of 
handelstransacties van het betrokken lid of 
de betrokken deelnemer te onderscheiden 
en, indien nodig, ook in staat moet zijn 
eerstgenoemde orders of handelstransacties 
afzonderlijk stop te zetten.

handel via dergelijke toegang moet 
vaststellen en in staat moet zijn orders of 
handelstransacties van een persoon die van 
directe markttoegang gebruikmaakt van 
orders of handelstransacties van het 
betrokken lid of de betrokken deelnemer te 
onderscheiden en, indien nodig, ook in 
staat moet zijn eerstgenoemde orders of 
handelstransacties afzonderlijk stop te 
zetten.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar directe elektronische toegang moeten worden veranderd in "directe 
markttoegang" om op één lijn te komen met de in februari 2012 gepubliceerde technische 
richtsnoeren van de ESMA "Systemen en interne beheersing in een geautomatiseerde 
handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde 
autoriteiten" ESMA/2012/122 (EN).

Amendement 1020
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven ook voor dat de 
gereglementeerde markt passende normen 
inzake risicocontroles en drempels voor de 
handel via dergelijke toegang moet 
vaststellen en in staat moet zijn orders of 
handelstransacties van een persoon die van 
directe elektronische toegang 
gebruikmaakt van orders of 
handelstransacties van het betrokken lid of 
de betrokken deelnemer te onderscheiden 
en, indien nodig, ook in staat moet zijn 
eerstgenoemde orders of handelstransacties 
afzonderlijk stop te zetten.

De lidstaten schrijven ook voor dat de 
gereglementeerde markt passende normen 
inzake risicocontroles en drempels voor de 
handel via dergelijke toegang moet 
vaststellen en in staat moet zijn orders of 
handelstransacties van een persoon die van 
directe markttoegang gebruikmaakt van 
orders of handelstransacties van het 
betrokken lid of de betrokken deelnemer te 
onderscheiden en, indien nodig, ook in 
staat moet zijn eerstgenoemde orders of 
handelstransacties afzonderlijk stop te 
zetten.

Or. en
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Amendement 1021
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven ook voor dat de 
gereglementeerde markt passende normen 
inzake risicocontroles en drempels voor de 
handel via dergelijke toegang moet 
vaststellen en in staat moet zijn orders of 
handelstransacties van een persoon die 
van directe elektronische toegang 
gebruikmaakt van orders of 
handelstransacties van het betrokken lid 
of de betrokken deelnemer te 
onderscheiden en, indien nodig, ook in 
staat moet zijn eerstgenoemde orders of 
handelstransacties afzonderlijk stop te 
zetten.

De lidstaten schrijven ook voor dat de 
gereglementeerde markt passende normen 
inzake risicocontroles en drempels voor de 
handel via dergelijke toegang moet 
vaststellen.

Or. en

Amendement 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
gereglementeerde markten en MTF's een 
drempel instellen om het aandeel van de 
orders dat door een marktlid wordt 
ingegeven in vergelijking met het totale 
orderboek, te beperken.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is bedoeld om situaties te voorkomen waar één marktdeelnemer een te hoog 
aantal orders in het orderboek ingeeft met als gevolg dat een eerlijke en efficiënte 
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koersvorming wordt verstoord.

Amendement 1023
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten schrijven voor elk 
handelsplatform de orders minimum 24 
uur in het orderboek houdt.

Or. en

Motivering

Om schadelijke effecten van hoogfrequente handel te voorkomen en te zorgen voor meer 
transparantie moet elke order minimum 24 uur lang herzienbaar zijn.

Amendement 1024
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn regels inzake 
collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn.

5. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn regels inzake 
collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn en dat er 
stimulansen mee worden gecreëerd om 
een abnormaal hoog aantal orders dat 
bijdraagt tot onordelijke 
handelsvoorwaarden of marktmisbruik, te 
annuleren. Met name stelt een 
gereglementeerde markt een vergoeding 
vast voor deelnemers die een hoge ratio 
geannuleerde orders-uitgevoerde orders 
plaatsen, rekening houdend met de 
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specifieke markt- of 
productomstandigheden in zoverre als 
nodig is door de extra belasting van de 
systeemcapaciteit. Een gereglementeerde 
markt kan zijn vergoedingen voor 
geannuleerde orders boven de vooraf 
vastgestelde ratio aanpassen.

Or. en

Motivering

Deze formulering wordt voorgesteld ter beschrijving van de bestaande marktsituatie, waarin 
een aantal handelsplatforms momenteel met dergelijke vergoedingssystemen werken. Hoewel 
dergelijke provisiestructuren aan handelsplatforms kunnen worden opgelegd, is het van 
essentieel belang dat deze handelsplatforms over de mogelijkheid beschikken om het 
verhoudingspercentage voor elk individueel op dat platform verhandeld instrument te 
bepalen. De ratio's moeten berekend worden op basis van liquiditeit, specifieke 
marktkenmerken en de aard van de marktdeelnemers.

Amendement 1025
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Met de ESMA als coördinator 
schrijven de lidstaten voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn vergoedingsstructuren 
transparant, billijk en niet-discriminerend 
zijn en geen stimulansen inhouden om 
orders te plaatsen, te wijzigen of te 
annuleren of transacties uit te voeren op 
een manier die bijdraagt tot onordelijke 
handelsvoorwaarden of marktmisbruik. 
Met name schrijven de lidstaten met de 
ESMA als coördinator voor dat een 
gereglementeerde markt hogere 
vergoedingen oplegt voor het plaatsen van 
een order die vervolgens wordt 
geannuleerd dan voor een order die wordt 
uitgevoerd en dat hij een hogere 
vergoeding oplegt voor deelnemers met 
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een hoge ratio geannuleerde orders-
uitgevoerde orders, om de extra belasting 
van de systeemcapaciteit te weerspiegelen. 
De lidstaten staan met de ESMA als 
coördinator een gereglementeerde markt 
toe zijn vergoedingen voor geannuleerde 
orders aan te passen aan de tijdspanne 
tijdens welke de order gold.
De ESMA stelt bindende technische 
normen vast om de vergoedingstructuren 
tussen de verschillende lidstaten te 
harmoniseren.

Or. en

Amendement 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn regels inzake 
collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn.

5. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt of een MTF 
ervoor moet zorgen dat zijn regels inzake 
collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn. De 
vergoedingsstructuur houdt geen 
stimulansen in om orders te plaatsen of 
transacties uit te voeren op een manier die 
bijdraagt tot onordelijke 
handelsvoorwaarden of marktmisbruik.
Om de extra belasting van de 
systeemcapaciteit te weerspiegelen 
schrijven de lidstaten met name voor dat 
een gereglementeerde markt of een MTF 
een hogere vergoeding oplegt aan 
deelnemers die een ratio geannuleerde 
orders-uitgevoerde orders plaatsen van 
meer dan 4:1.

Or. en
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Amendement 1027
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn regels inzake 
collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn.

5. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn regels inzake 
collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn en geen 
stimulansen inhouden om orders te 
plaatsen, te wijzigen of te annuleren of 
transacties uit te voeren op een manier die 
bijdraagt of kan bijdragen tot onordelijke 
handelsvoorwaarden of marktmisbruik of 
anderszins schadelijk is voor de belangen 
van de meerderheid van de deelnemers 
aan de markt. Met name schrijven de 
lidstaten voor dat een gereglementeerde 
markt een minimale standaardvergoeding 
oplegt voor alle berichten, om de kosten 
van de infrastructuur in een passende 
verhouding door te rekenen aan de 
cliënten die deze infrastructuur 
gebruiken.
De lidstaten schrijven voor dat de 
vergoedingsstructuur niet-discriminerend 
is, ongeacht of de geviseerde deelnemer 
wordt geacht liquiditeit aan de markt toe 
te voegen of te onttrekken. De lidstaten 
schrijven voor dat vergoedingsstructuren 
die strategieën voor hoogfrequente handel 
bevoordelen, verboden worden en leggen 
een extra vergoeding op aan deelnemers 
met een hoge ratio geannuleerde orders-
uitgevoerde orders, om de extra belasting 
van de systeemcapaciteit te weerspiegelen. 
Deze vergoeding wordt voort verhoogd om 
ervoor te zorgen dat orders met kortere 
rusttijden meer worden belast dan orders 
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met langere rusttijden.

Or. en

Amendement 1028
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt ervoor moet 
zorgen dat zijn vergoedingsstructuren, 
inclusief uitvoeringsvergoedingen, 
nevenvergoedingen en eventuele 
kortingen, transparant, billijk en niet-
discriminerend zijn en geen stimulansen 
inhouden om orders te plaatsen, te 
wijzigen of te annuleren of transacties uit 
te voeren op een manier die bijdraagt tot 
onordelijke handelsvoorwaarden of 
marktmisbruik. Met name schrijven de 
lidstaten voor dat een gereglementeerde 
markt
i) marktmakersverplichtingen oplegt voor 
afzonderlijke aandelen of een geschikte 
korf van aandelen, in ruil voor eventueel 
toegestane kortingen,
ii) hogere vergoedingen oplegt voor het 
plaatsen van een order die vervolgens 
wordt geannuleerd dan voor een order die 
wordt uitgevoerd en dat hij een hogere
vergoeding oplegt voor deelnemers met 
een hoge ratio geannuleerde orders-
uitgevoerde orders, om de extra belasting 
van de systeemcapaciteit te weerspiegelen.
De lidstaten staan een gereglementeerde 
markt toe zijn vergoedingen voor 
geannuleerde orders aan te passen aan de 
tijdspanne tijdens welke de order gold.

Or. en
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Motivering

Naast de voorstellen van de rapporteur wat vergoedingsstructuren betreft, is het belangrijk 
dat ook een verwijzing wordt opgenomen naar verbeteringen die in de "maker/taker"-
vergoedingsstructuur moeten worden aangebracht, overeenkomstig het verslag-Swinburne 
van het Parlement.

Amendement 1029
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten schrijven voor dat de 
gereglementeerde markten dienen te 
beschikken over transparante, billijke en 
niet-discriminerende 
vergoedingsstructuren om het annuleren 
van orders tegen te gaan. Deze 
vergoedingsstructuren worden vastgesteld 
door de respectieve gereglementeerde 
markten en afgestemd op de effecten 
waarop zij van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 1030
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten schrijven voor dat de 
gereglementeerde markten regelmatig, en 
wel minstens eenmaal per jaar, verslag 
uitbrengen over de omvang van de orders 
die via algoritmische – en met name 
hoogfrequente – tradingsystemen worden 
verhandeld en de instrumenten die daarbij 
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worden ingezet, alsmede over het effect 
van deze vorm van handel op de 
koersvorming, de liquiditeit, de 
transactiekosten en andere relevante 
aspecten van de werking van de markt die 
zij exploiteren.

Or. en

Motivering

Om permanent toezicht te kunnen houden op de effecten van flitshandel en andere 
geautomatiseerde handelsstrategieën, is het van belang dat de gereglementeerde markten 
geregeld verslag uitbrengen over deze activiteiten.

Amendement 1031
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in dit artikel gestelde eisen, en met 
name om:

7. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met 
betrekking tot de in dit artikel gestelde 
eisen, met name om:

Or. en

Amendement 1032
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in dit artikel gestelde eisen, en met 

7. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om:
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name om:

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische kwestie die de ESMA het beste kan beoordelen.

Amendement 1033
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in dit artikel gestelde eisen, en met 
name om:

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen en de ESMA 
krijgt de bevoegdheid om ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen te 
ontwikkelen met betrekking tot de in dit 
artikel gestelde eisen, en met name om:

Or. en

Amendement 1034
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in dit artikel gestelde eisen, en met 
name om:

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 en na overleg 
met de ESMA gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de in dit 
artikel gestelde eisen, en met name om:

Or. en
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Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met de amendementen van mevrouw Wortmann-
Kool op artikel 17, lid 3, en artikel 51, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 1035
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) te waarborgen dat de procedures en 
systemen voor het testen van 
geautomatiseerde handelssystemen ter 
aansluiting op de handelssystemen van de 
gereglementeerde markten effectief zijn;

Or. en

Amendement 1036
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omstandigheden vast te leggen 
waaronder de handel dient te worden 
stilgelegd als er gedurende een korte 
periode op de betrokken of een verwante 
markt sprake is van een aanzienlijke 
koersbeweging voor een financieel 
instrument;

b) de omstandigheden vast te leggen 
waaronder óf de handel dient te worden 
stilgelegd, óf er alternatieve regelingen 
kunnen worden getroffen waarbij 
specifieke limieten worden vastgesteld 
waarbinnen handelstransacties zich 
mogen bewegen om te voorkomen dat er 
zich gedurende een korte periode op de 
betrokken of een verwante markt een 
aanzienlijke koersbeweging voor een 
financieel instrument voordoet;

Or. en
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Motivering

Deze bepaling is bedoeld om te voorzien in volledige stillegging wanneer de omstandigheden 
zulks rechtvaardigen of in een regeling die analoog is aan het Amerikaanse systeem van 
boven- en onderlimieten dat werd ingevoerd na de "flash crash".

Amendement 1037
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omstandigheden vast te leggen 
waaronder de handel dient te worden 
stilgelegd als er gedurende een korte 
periode op de betrokken of een verwante 
markt sprake is van een aanzienlijke 
koersbeweging voor een financieel 
instrument;

b) de algemene omstandigheden of 
beginselen vast te leggen waaronder de 
handel op een daartoe geëigend 
handelsplatform dient te worden stilgelegd 
als er een transactie wordt uitgevoerd of 
wellicht zal worden uitgevoerd die op dat 
handelsplatform een aanzienlijke 
koersbeweging voor een financieel 
instrument teweegbrengt of kan 
teweegbrengen;

Or. en

Motivering

Er moeten per handelsplatform specifieke marktstilleggingsmechanismen op basis van 
globale, in grote lijnen door de ESMA vast te leggen richtsnoeren worden ingevoerd die recht 
doen aan de diverse marktmodellen, gebruikers en verhandelde financiële instrumenten.

Amendement 1038
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omstandigheden vast te leggen 
waaronder de handel dient te worden 

b) voor elk type financiële instrumenten 
vast te stellen wat onder een aanzienlijke 
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stilgelegd als er gedurende een korte 
periode op de betrokken of een verwante 
markt sprake is van een aanzienlijke 
koersbeweging voor een financieel 
instrument;

koersbeweging moet worden verstaan en 
een gemeenschappelijke referentieprijs te 
bepalen om deze koersbeweging op een 
consistente manier te kunnen berekenen, 
alsmede de omstandigheden vast te leggen 
waaronder de handel dient te worden 
stilgelegd als er gedurende een korte 
periode op de betrokken of een verwante 
markt sprake is van een aanzienlijke 
koersbeweging voor een financieel 
instrument, en de voorwaarden te bepalen 
waaronder de markten deze of gene 
transactie dienen te annuleren, aan te 
passen of te corrigeren;

Or. en

Amendement 1039
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omstandigheden vast te leggen
waaronder de handel dient te worden
stilgelegd als er gedurende een korte 
periode op de betrokken of een verwante 
markt sprake is van een aanzienlijke
koersbeweging voor een financieel 
instrument;

b) de limieten vast te leggen waarbinnen
de handel dient te worden beperkt om
gedurende een korte periode op de 
betrokken of een verwante markt 
aanzienlijke koersbewegingen voor een 
financieel instrument te voorkomen;

Or. en

Amendement 1040
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd;

c) het maximumverhoudingspercentage
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties vast te stellen dat 
door een gereglementeerde markt mag 
worden gehanteerd op basis van de
liquiditeit van het financiële instrument,
en erop toe te zien dat op elk 
handelsplatform waar dat instrument 
wordt verhandeld de door de Commissie 
vastgestelde minimale noteringseenheden 
worden gehanteerd;

Or. en

Motivering

Deze formulering wordt voorgesteld ter beschrijving van de bestaande marktsituatie, waarin 
een aantal handelsplatforms momenteel met dergelijke vergoedingssystemen werken. Hoewel 
dergelijke provisiestructuren aan handelsplatforms kunnen worden opgelegd, is het van 
essentieel belang dat deze handelsplatforms over de mogelijkheid beschikken om het 
verhoudingspercentage voor elk individueel op dat platform verhandeld instrument te 
bepalen. Leden of deelnemers mogen niet worden verplicht orders te annuleren om te kunnen 
voldoen aan een specifiek minimumverhoudingspercentage tussen orders en transacties.

Amendement 1041
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden
gehanteerd;

c) richtsnoeren voor het
maximumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die voor individuele 
aandelen op de verschillende 
handelsplatforms moeten worden
overeengekomen tussen gereguleerde 
markten en andere handelsplatforms;
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Or. en

Motivering

De minimale noteringseenheden moeten per aandeel worden bepaald en kunnen dus niet bij 
wijze van gemeenschappelijke standaard worden vastgesteld. Richtsnoeren lenen zich dus 
beter voor dit doel, aangezien ze naar believen op elk aandeel apart kunnen worden 
afgestemd en ter toepassing op alle handelsplatforms kunnen worden vastgesteld.

Amendement 1042
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd;

c) het maximumverhoudingspercentage
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties vast te stellen dat 
door een gereglementeerde markt mag 
worden gehanteerd, alsook de minimale
noteringseenheidstabellen die moeten 
worden gehanteerd, en een systeem om 
voor elke instrument een specifieke tabel 
toe te wijzen;

Or. en

Amendement 1043
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 

c) het maximumverhoudingspercentage
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties vast te stellen dat 
door een gereglementeerde markt mag 
worden gehanteerd op basis van de 
liquiditeit van het financiële instrument,
en erop toe te zien dat op elk 
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gehanteerd; handelsplatform waar dat instrument 
wordt verhandeld de door het platform 
waar het instrument voor het eerst tot de 
handel is toegelaten vastgestelde minimale 
noteringseenheden worden gehanteerd;

Or. en

Amendement 1044
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd;

c) het maximumverhoudingspercentage
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties vast te stellen dat 
door een gereglementeerde markt mag 
worden gehanteerd;

Or. en

Amendement 1045
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen het 
aantal niet-uitgevoerde orders en het aantal 
transacties vast te stellen dat door een 
gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd;

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen het 
aantal niet-uitgevoerde orders en het aantal 
transacties vast te stellen dat door een 
gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd, rekening houdend met de 
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gemiddelde spread voor dat financiële 
instrument en met het beoogde doel om de 
diepgang van de orderportefeuille te 
vergroten en onbeduidende 
prijsschommelingen te beperken;

Or. en

Amendement 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 51 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maximum- en 
minimumverhoudingspercentage tussen 
het aantal niet-uitgevoerde orders en het 
aantal transacties vast te stellen dat door 
een gereglementeerde markt mag worden 
gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd;

c) het maximumverhoudingspercentage
tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en 
het aantal transacties vast te stellen dat 
door een gereglementeerde markt mag 
worden gehanteerd, alsook de minimale 
noteringseenheden die moeten worden 
gehanteerd;

Or. en

Motivering

Volgens de ECB is er geen valabel economisch motief voorhanden om 
minimumverhoudingspercentages tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en het aantal 
transacties vast te stellen.

Amendement 1047
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) controles met betrekking tot directe 
elektronische toegang op te zetten;

Schrappen
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Or. en

Amendement 1048
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) controles met betrekking tot directe 
elektronische toegang op te zetten;

d) controles met betrekking tot directe 
markttoegang op te zetten;

Or. en

Amendement 1049
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) controles met betrekking tot directe 
elektronische toegang op te zetten;

d) de omstandigheden te bepalen waarin 
het passend kan zijn de stroom van orders 
te vertragen;

Or. en

Amendement 1050
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) controles met betrekking tot directe 
elektronische toegang op te zetten;

d) controles met betrekking tot directe 
markttoegang op te zetten;

Or. en
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Amendement 1051
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) duidelijke voorwaarden vast te 
stellen om te bewerkstelligen dat een 
gereglementeerde markt de garantie biedt 
dat beleggingsondernemingen 
participeren in een marktmakersstelsel;

Or. en

Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met de amendementen van mevrouw Wortmann-
Kool op artikel 17, lid 3, en artikel 51, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 1052
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) te waarborgen dat het toezicht op en 
de rapportage omtrent algoritmische 
trading goed functioneert;

Or. en

Amendement 1053
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) andere procedures en regelingen 
voor MTF-tradingmodellen vast te stellen 
wanneer de controles als bedoeld in de 
leden 1 tot en met 3 niet van toepassing 
zijn;

Or. en

Amendement 1054
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) te bepalen wanneer een 
gereglementeerde markt in termen van 
liquiditeit [voor het bewuste instrument] 
relevant is;

Or. en

Amendement 1055
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) ervoor te zorgen dat de toegepaste 
marktmakersstelsels billijk en niet-
discriminerend zijn en minimale 
marktmakersverplichtingen vast te stellen 
waaraan gereglementeerde markten zich 
dienen te houden bij de ontwikkeling van 
een marktmakersstelsel, en de 
voorwaarden te bepalen waaronder de 
verplichtingen tot instelling van een 
marktmakersstelsel niet van toepassing 
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zijn;

Or. en

Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met de amendementen van mevrouw Wortmann-
Kool op artikel 17, lid 3, en artikel 51, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 1056
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tegen 
uiterlijk […]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in dit lid bedoelde 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 
stellen.
__________________
*PB datum invoegen: **12 maanden na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 1057
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt deze ontwerpen van 
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technische reguleringsnormen tegen 
uiterlijk […]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.
__________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Amendement 1058
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten schrijven voor dat elk 
op het handelsplatform geplaatst bod voor 
de aan- of verkoop van een product 
bindend is en dient te worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Wanneer er alleen maar bindende orders kunnen worden geplaatst, valt de hoeveelheid 
virtuele liquiditeit die door geannuleerde orders – met name van flitshandelaren – wordt 
gecreëerd en waardoor de koersvorming wordt verstoord, te overzien.

Amendement 1059
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 bis
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Noteringseenheden
1. De lidstaten schrijven voor dat 
gereglementeerde markten regelingen 
vaststellen met betrekking tot de 
noteringseenheden voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en 
andere soortgelijke financiële 
instrumenten.
2. De in lid 1 bedoelde 
noteringseenheidsregelingen:
a) moeten zijn toegesneden op het 
liquiditeitsprofiel van het bewuste
financiële instrument en op de gemiddelde 
bid-ask spread, gezien de wenselijkheid 
van redelijk stabiele prijzen en een niet al 
te vergaande verkrapping van de spreads;
b) moeten zo zijn ingericht dat de 
noteringseenheid voor elke financieel 
instrument in een juiste verhouding staat 
tot zowel de prijs als de absolute omvang 
van de noteringseenheid. 
3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot 
vaststelling van de minimale 
noteringseenheden of van 
noteringseenheidsregelingen voor 
specifieke financiële instrumenten, voor 
zover dat noodzakelijk is om de goede 
werking van de markten te waarborgen, 
een en ander in overeenstemming met de 
in lid 2 beoogde factoren.
De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tegen 
uiterlijk […]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: 12 maanden na 
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inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 1060
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen:

6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om:

Or. en

Amendement 1061
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 6 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tegen 
uiterlijk […]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: …

Or. en
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Amendement 1062
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven  voor dat de 
exploitant van een gereglementeerde markt 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de andere 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld moet 
meedelen, alsook de bevoegde autoriteit in 
kennis moet stellen van de terzake 
dienende informatie. De bevoegde 
autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van 
de overige lidstaten daarvan in kennis. De 
lidstaten schrijven voor dat andere 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld, eveneens de 
handel in dat financiële instrument 
moeten opschorten of dat financiële 
instrument van de handel moeten 
uitsluiten ingeval de opschorting of 
uitsluiting toe te schrijven is aan de niet-
openbaarmaking van informatie over de 
emittent of het financiële instrument, tenzij 
zulks de belangen van de beleggers of de 
ordelijke werking van de markt 
aanzienlijk zou kunnen schaden. De 
lidstaten schrijven voor dat de overige 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's hun beslissing moeten meedelen 
aan hun bevoegde autoriteit en aan alle 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting indien is besloten de handel in

De lidstaten schrijven  voor dat de 
exploitant van een gereglementeerde markt 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de andere 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld moet 
meedelen, alsook de bevoegde autoriteit in 
kennis moet stellen van de terzake 
dienende informatie. De bevoegde 
autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van 
de overige lidstaten daarvan in kennis.
Wanneer de opschorting of uitsluiting toe 
te schrijven is aan de niet-openbaarmaking 
van informatie over de emittent of het 
financiële instrument, schrijft de voor een 
financieel instrument als omschreven in 
punt 7 van artikel 2 van 
Commissieverordening (EG) nr. 
1287/2006 bevoegde autoriteit voor dat de 
overige gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld, de handel in
dat financiële instrument eveneens 
onmiddellijk opschorten of dat financiële 
instrument onmiddellijk van de handel
uitsluiten.
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het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet
van de handel uit te sluiten.

Or. en

Amendement 1063
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven  voor dat de 
exploitant van een gereglementeerde markt 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de andere 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld moet 
meedelen, alsook  de bevoegde autoriteit in 
kennis moet stellen  van de terzake 
dienende informatie. De bevoegde 
autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van 
de overige lidstaten daarvan in kennis. De 
lidstaten schrijven voor dat andere 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld, eveneens de 
handel in dat financiële instrument moeten 
opschorten of dat financiële instrument van 
de handel moeten uitsluiten ingeval de 
opschorting of uitsluiting toe te schrijven is 
aan de niet-openbaarmaking van informatie 
over de emittent of het financiële 
instrument, tenzij zulks de belangen van de 
beleggers of de ordelijke werking van de 
markt aanzienlijk zou kunnen schaden. De 
lidstaten schrijven voor dat de overige 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's hun beslissing moeten meedelen 
aan hun bevoegde autoriteit en aan alle 
gereglementeerde markten, MTF's en 

De lidstaten schrijven  voor dat de 
exploitant van een gereglementeerde markt 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de andere 
gereglementeerde markten en MTF's 
waarop hetzelfde financiële instrument 
wordt verhandeld moet meedelen, alsook
de bevoegde autoriteit in kennis moet 
stellen  van de terzake dienende informatie.
De bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
daarvan in kennis. De lidstaten schrijven 
voor dat andere gereglementeerde markten
en MTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld, eveneens de 
handel in dat financiële instrument moeten 
opschorten of dat financiële instrument van 
de handel moeten uitsluiten ingeval de 
opschorting of uitsluiting toe te schrijven is 
aan de niet-openbaarmaking van informatie 
over de emittent of het financiële 
instrument, tenzij zulks de belangen van de 
beleggers of de ordelijke werking van de 
markt aanzienlijk zou kunnen schaden. De 
lidstaten schrijven voor dat de overige 
gereglementeerde markten en MTF's hun 
beslissing moeten meedelen aan hun 
bevoegde autoriteit en aan alle 
gereglementeerde markten en MTF's 
waarop hetzelfde financiële instrument 
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OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting indien is besloten de handel in 
het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

wordt verhandeld; deze beslissing moet 
vergezeld gaan van een toelichting indien 
is besloten de handel in het financiële 
instrument niet op te schorten of het 
financiële instrument niet van de handel uit 
te sluiten.

Or. en

Amendement 1064
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een bevoegde autoriteit die om 
opschorting van de handel in een financieel 
instrument of uitsluiting van een financieel 
instrument van de handel op één of meer 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's verzoekt, maakt haar beslissing 
onmiddellijk openbaar en stelt de ESMA 
en de bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten daarvan in kennis. Tenzij zulks de 
belangen van de beleggers of de ordelijke 
werking van de interne markt aanzienlijk 
zou kunnen schaden, verzoeken de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten om opschorting van de handel in 
dat financieel instrument of de uitsluiting 
van dat financieel instrument van de handel 
op de onder hun toezicht staande 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's .

2. Een bevoegde autoriteit die om 
opschorting van de handel in een financieel 
instrument of uitsluiting van een financieel 
instrument van de handel op één of meer 
gereglementeerde markten of MTF's
verzoekt, maakt haar beslissing 
onmiddellijk openbaar en stelt de ESMA 
en de bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten daarvan in kennis. Tenzij zulks de 
belangen van de beleggers of de ordelijke 
werking van de interne markt aanzienlijk 
zou kunnen schaden, verzoeken de 
bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten om opschorting van de handel in 
dat financieel instrument of de uitsluiting 
van dat financieel instrument van de handel 
op de onder hun toezicht staande 
gereglementeerde markten en MTF's.

Or. en

Amendement 1065
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een lijst op 
te stellen van de in de leden 2 en 3 
bedoelde omstandigheden waaronder de 
belangen van de beleggers of de ordelijke 
werking van de markt aanzienlijk worden 
geschaad en tot regeling van kwesties in 
verband met de in lid 1 bedoelde niet-
openbaarmaking van informatie over de 
emittent of het financiële instrument.

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen om een 
lijst op te stellen van de in de leden 2 en 3 
bedoelde omstandigheden waaronder de 
belangen van de beleggers of de ordelijke 
werking van de markt aanzienlijk worden 
geschaad en tot regeling van kwesties in 
verband met de in lid 1 bedoelde niet-
openbaarmaking van informatie over de 
emittent of het financiële instrument.

De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tegen 
uiterlijk […]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Het betreft hier een technische kwestie die de ESMA het beste kan beoordelen.

Amendement 1066
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
marktexploitant die een gereglementeerde 

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
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markt exploiteert, marktexploitanten van 
andere gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's onmiddellijk in kennis moet 
stellen van het volgende in verband met 
een financieel instrument:

markt exploiteert, marktexploitanten van 
andere gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's alsmede de bevoegde autoriteit
onmiddellijk in kennis moet stellen van het 
volgende in verband met een financieel 
instrument:

Or. en

Motivering

Ook de bevoegde autoriteiten moeten hiervan in kennis worden gesteld (zoals bepaald in 
artikel 53). 

Amendement 1067
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
markt exploiteert, marktexploitanten van 
andere gereglementeerde markten, MTF's
en OTF's onmiddellijk in kennis moet 
stellen van het volgende in verband met 
een financieel instrument:

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
markt exploiteert, marktexploitanten van 
andere gereglementeerde markten en 
MTF's onmiddellijk in kennis moet stellen 
van het volgende in verband met een
financieel instrument:

Or. en

Amendement 1068
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met betrekking tot effecten 
schrijven de lidstaten voor dat de 
exploitant van een gereglementeerde 
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markt ter nakoming van zijn 
verplichtingen uit hoofde van [artikel 11 
MAR] met de exploitanten van andere 
gereglementeerde markten samenwerkt.

Or. en

Motivering

Aangezien de mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie door de toepassing van cross-
marketstrategieën zijn toegenomen naarmate de markten steeds verder zijn gefragmenteerd, 
moeten de toezichthoudende instanties voor die markten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat dergelijke cross-marketstrategieën kunnen worden gedetecteerd. Het primaire 
noteringsplatform beschikt wat dat betreft over de beste mogelijkheden om daartoe de 
algehele verantwoordelijkheid op zich te nemen omdat het zich dichter bij de door de emittent 
gegenereerde informatiestroom bevindt. De gereglementeerde markten moeten worden 
verplicht hieraan mee te werken.

Amendement 1069
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met betrekking tot financiële 
instrumenten schrijven de lidstaten voor 
dat de exploitant van een 
gereglementeerde markt ter nakoming 
van zijn verplichtingen uit hoofde van 
[artikel 17 bis MAR] met de bevoegde 
autoriteiten en de exploitanten van andere 
gereglementeerde markten samenwerkt.

Or. en

Motivering

Aangezien de mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie door de toepassing van cross-
marketstrategieën zijn toegenomen naarmate de markten steeds verder zijn gefragmenteerd, 
moeten de bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties voor die markten 
samenwerken om ervoor te zorgen dat dergelijke cross-marketstrategieën kunnen worden 
gedetecteerd. Alle handelsplatformen moeten worden verplicht hieraan mee te werken.
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Amendement 1070
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met betrekking tot aandelen 
schrijven de lidstaten voor dat de 
exploitant van een gereglementeerde 
markt die als primair noteringsplatform 
voor dat aandeel fungeert ter nakoming 
van zijn verplichtingen uit hoofde van 
[artikel 11 MAR] samenwerkt met de 
exploitanten van andere gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's die als 
secundair noteringsplatform voor dat 
aandeel fungeren.

Or. en

Motivering

De fragmentatie van de handel die het gevolg is van de toepassing van de MiFID-richtlijn, 
heeft met zich meegebracht dat er meer mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie zijn 
ontstaan naarmate het gebruik van cross-marketstrategieën is toegenomen. Er is in feite geen 
instantie die direct toezicht houdt op de totale handel in een bepaald aandeel; noch de 
handelsplatforms, noch de bevoegde autoriteiten kwijten zich van die taak.  Deze maas in de 
regelgeving moet worden gedicht. De toezichthouder van het primaire noteringsplatform zou 
deze functie moeten uitoefenen aangezien hij zich het dichtst bij de door de emittent 
gegenereerde informatiestroom bevindt.

Amendement 1071
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
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tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat.

tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat en van de specifieke eisen en 
voorwaarden voor de samenwerking 
tussen primaire en secundaire 
noteringsplatforms als bedoeld in lid 1 bis.

Or. en

Motivering

De ESMA moet richtsnoeren ontwikkelen voor de vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
inzake de samenwerking tussen de verschillende handelsplatforms op het gebied van 
markttoezicht.

Amendement 1072
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat.

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat en van de specifieke eisen en 
voorwaarden voor de samenwerking als
bedoeld in lid 1 bis.

Or. en

Motivering

Aangezien de mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie door de toepassing van cross-
marketstrategieën zijn toegenomen naarmate de markten steeds verder zijn gefragmenteerd, 
moeten de bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties voor die markten 
samenwerken om ervoor te zorgen dat dergelijke cross-marketstrategieën kunnen worden 
gedetecteerd. De secundaire markten moeten worden verplicht hieraan mee te werken. De 
ESMA is het best geplaatst om deze regels nader uit te werken.

Amendement 1073
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat.

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat en van de specifieke eisen en 
voorwaarden voor de samenwerking als 
bedoeld in lid 1 bis, ook wat betreft de 
verdeling van de kosten.

Or. en

Motivering

De fragmentatie van de handel die het gevolg is van de toepassing van de MiFID-richtlijn, 
heeft met zich meegebracht dat er meer mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie zijn 
ontstaan naarmate het gebruik van cross-marketstrategieën is toegenomen. Er is in feite geen 
instantie die direct toezicht houdt op de totale handel in een bepaald aandeel; noch de 
handelsplatforms, noch de bevoegde autoriteiten kwijten zich van die taak.  Deze maas in de 
regelgeving moet worden gedicht. De toezichthouder van het primaire noteringsplatform zou 
deze functie moeten uitoefenen aangezien hij zich het dichtst bij de door de emittent 
gegenereerde informatiestroom bevindt.

Amendement 1074
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot een gereglementeerde markt Toegang tot de gereglementeerde markt en 
de MTF.

Or. en
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Amendement 1075
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een
gereglementeerde markt op objectieve 
criteria gebaseerde, transparante en niet-
discriminerende regels moet vaststellen en 
handhaven die de toegang tot of het 
lidmaatschap van de gereglementeerde 
markt regelen.

1. De lidstaten schrijven voor dat de
gereglementeerde markt en de MTF op 
objectieve criteria gebaseerde, transparante 
en niet-discriminerende regels moeten
vaststellen en handhaven die de toegang tot 
of het lidmaatschap van de 
gereglementeerde markt regelen.

Or. en

Amendement 1076
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de oprichting en het beheer van de 
gereglementeerde markt;

a) de oprichting en het beheer van de 
gereglementeerde markt of MTF;

Or. en

Amendement 1077
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de regels en procedures voor de clearing 
en afwikkeling van transacties die op de 

e) de regels en procedures voor de clearing 
en afwikkeling van transacties die op de 
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gereglementeerde markt zijn uitgevoerd. gereglementeerde markt of via een MTF
zijn gesloten.

Or. en

Amendement 1078
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als leden of deelnemers kunnen door de 
gereglementeerde markten worden 
toegelaten beleggingsondernemingen, uit 
hoofde van Richtlijn 2006/48/EG
vergunninghoudende kredietinstellingen en 
andere personen die:

3. Als leden of deelnemers kunnen door de 
gereglementeerde markten en MTF's
worden toegelaten 
beleggingsondernemingen, uit hoofde van 
Richtlijn 2006/48/EG vergunninghoudende 
kredietinstellingen en andere personen die:

Or. en

Amendement 1079
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
leden en deelnemers voor op een 
gereglementeerde markt uitgevoerde 
transacties onderling niet de verplichtingen 
van de artikelen 24, 25,  27 en 28van deze 
richtlijn hoeven na te komen. De leden of 
deelnemers van een gereglementeerde 
markt passen evenwel de verplichtingen 
van de artikelen 24, 25,  27 en 28 toe 
jegens hun cliënten wanneer zij in naam 
van hun cliënten de orders van die cliënten 
op een gereglementeerde markt uitvoeren.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
leden en deelnemers voor op een 
gereglementeerde markt of via een MTF
uitgevoerde transacties onderling niet de 
verplichtingen van de artikelen 24, 25,  27 
en 28van deze richtlijn hoeven na te 
komen. De leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt passen evenwel de 
verplichtingen van de artikelen 24, 25,  27 
en 28 toe jegens hun cliënten wanneer zij 
in naam van hun cliënten de orders van die 
cliënten op een gereglementeerde markt 
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uitvoeren.

Or. en

Amendement 1080
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
regels inzake de toegang tot of het 
lidmaatschap van een gereglementeerde 
markt, rechtstreekse deelneming of 
deelneming op afstand van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen mogelijk maken.

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
regels inzake de toegang tot of het 
lidmaatschap van een gereglementeerde 
markt of MTF, rechtstreekse deelneming 
of deelneming op afstand van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen mogelijk maken.

Or. en

Amendement 1081
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Zonder aanvullende wettelijke of 
bestuursrechtelijke eisen te stellen, staan de 
lidstaten gereglementeerde markten uit 
andere lidstaten toe om passende 
voorzieningen op hun grondgebied te 
treffen waardoor leden of deelnemers op 
afstand die op hun grondgebied gevestigd 
zijn, beter in staat zijn toegang te krijgen 
tot deze markten en erop te handelen.

6. Zonder aanvullende wettelijke of 
bestuursrechtelijke eisen te stellen, staan de 
lidstaten gereglementeerde markten of 
MTF's uit andere lidstaten toe om 
passende voorzieningen op hun 
grondgebied te treffen waardoor leden of 
deelnemers op afstand die op hun 
grondgebied gevestigd zijn, beter in staat 
zijn toegang te krijgen tot deze markten en 
erop te handelen.

Or. en
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Amendement 1082
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gereglementeerde markt deelt aan de 
bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van 
herkomst mee in welke lidstaat hij 
voornemens is dergelijke voorzieningen te 
treffen. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst deelt deze informatie 
binnen een maand mee aan de lidstaat waar 
de gereglementeerde markt voornemens is 
dergelijke voorzieningen te treffen. De 
ESMA kan om toegang tot die informatie 
verzoeken overeenkomstig de in artikel 35 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vermelde procedure en voorwaarden.

De gereglementeerde markt of MTF deelt 
aan de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat 
van herkomst mee in welke lidstaat zij 
voornemens is dergelijke voorzieningen te 
treffen. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst deelt deze informatie 
binnen een maand mee aan de lidstaat waar 
de gereglementeerde markt of MTF
voornemens is dergelijke voorzieningen te 
treffen. De ESMA kan om toegang tot die 
informatie verzoeken overeenkomstig de in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 vermelde procedure en 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 1083
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst van de gereglementeerde markt 
deelt op verzoek van de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst binnen een 
redelijke termijn de namen mee van de 
leden of deelnemers van de in die lidstaat 
gevestigde gereglementeerde markt.

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst van de gereglementeerde markt 
of MTF deelt op verzoek van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
binnen een redelijke termijn de namen mee 
van de leden of deelnemers van de in die 
lidstaat gevestigde gereglementeerde markt 
of MTF.
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Or. en

Amendement 1084
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten schrijven voor dat de 
exploitant van de gereglementeerde markt 
de lijst van de leden en deelnemers van de 
gereglementeerde markt periodiek aan de 
bevoegde autoriteit van de 
gereglementeerde markt moet mededelen.

7. De lidstaten schrijven voor dat de 
exploitant van de gereglementeerde markt 
of MTF de lijst van de leden en 
deelnemers van de gereglementeerde markt 
of MTF periodiek aan de bevoegde 
autoriteit van de gereglementeerde markt 
moet mededelen.

Or. en

Amendement 1085
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht op de naleving van de regels van 
de gereglementeerde markt en van andere 
wettelijke verplichtingen

Toezicht op de naleving van de regels van 
de gereglementeerde markt en de MTF en 
van andere wettelijke verplichtingen

Or. en

Amendement 1086
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
gereglementeerde markten effectieve 
regelingen en procedures moeten 
vaststellen en in stand houden om er 
regelmatig op toe te zien of hun leden en 
deelnemers hun regels doorlopend naleven. 
De gereglementeerde markten waken over 
de door hun leden of deelnemers volgens 
hun systemen verrichte transacties en 
orders opdat inbreuken op deze regels, 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren of 
gedragingen die op marktmisbruik kunnen 
wijzen, kunnen worden onderkend.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
gereglementeerde markten of MTF's
effectieve regelingen en procedures moeten 
vaststellen en in stand houden om er 
regelmatig op toe te zien of hun leden en 
deelnemers hun regels doorlopend naleven. 
De gereglementeerde markten of MTF's
waken over de door hun leden of 
deelnemers volgens hun systemen verrichte 
transacties en orders  opdat inbreuken op 
deze regels, handelsvoorwaarden die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
of gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, kunnen worden onderkend.

Or. en

Amendement 1087
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat 
exploitanten van gereglementeerde 
markten aanzienlijke inbreuken op hun 
regels of handelsvoorwaarden die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
of gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, aan de bevoegde autoriteit 
moeten melden. De lidstaten schrijven 
tevens voor dat de exploitant van de 
gereglementeerde markt de toepasselijke 
informatie onmiddellijk moet verstrekken 
aan de voor het onderzoeken en vervolgen 
van gevallen van misbruik op de 
gereglementeerde markt bevoegde 
autoriteit en dat zij deze autoriteit hun 
volledige medewerking moeten verlenen 
bij het onderzoeken en vervolgen van 

2. De lidstaten schrijven voor dat 
exploitanten van gereglementeerde 
markten of MTF's aanzienlijke inbreuken 
op hun regels of handelsvoorwaarden die 
de ordelijke werking van de markt 
verstoren of gedragingen die op 
marktmisbruik kunnen wijzen, aan de 
bevoegde autoriteit moeten melden. De 
lidstaten schrijven tevens voor dat de 
exploitant van de gereglementeerde markt 
of MTF de toepasselijke informatie 
onmiddellijk moet verstrekken aan de voor 
het onderzoeken en vervolgen van gevallen 
van misbruik op de gereglementeerde 
markt of via de MTF bevoegde autoriteit 
en dat zij deze autoriteit hun volledige 
medewerking moeten verlenen bij het 
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gevallen van marktmisbruik welke zich in 
of via de systemen van de 
gereglementeerde markt hebben 
voorgedaan.

onderzoeken en vervolgen van gevallen 
van marktmisbruik welke zich in of via de 
systemen van de gereglementeerde markt 
of MTF hebben voorgedaan.

Or. en

Amendement 1088
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de transacties op een 
gereglementeerde markt of via een MTF 
waar een financieel instrument kan 
worden verhandeld dat voor het eerst tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
in een andere lidstaat werd toegelaten, 
een substantieel deel van de 
handelsactiviteiten in dat financieel 
instrument zijn gaan uitmaken, treft de 
voor die MTF of gereglementeerde markt 
bevoegde autoriteit evenredige maar 
effectieve samenwerkingsregelingen met 
de bevoegde autoriteit van de 
gereglementeerde markt waar het 
financieel instrument voor het eerst tot de 
handel werd toegelaten. 

Or. en

Motivering

Een en ander dient ter coördinatie van de grensoverschrijdende toezichtactiviteiten van 
MTF's en gereglementeerde markten.

Amendement 1089
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ongegronde dubbele controle te 
voorkomen houdt de bevoegde autoriteit 
rekening met het toezicht op het clearing-
en afwikkelingssysteem dat reeds wordt 
uitgeoefend door de nationale centrale 
banken als toezichthouders op clearing- en 
afwikkelingssystemen of door andere voor 
dergelijke systemen bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten.

Om ongegronde dubbele controle te 
voorkomen houdt de bevoegde autoriteit 
rekening met het toezicht op het clearing-
en afwikkelingssysteem dat reeds wordt 
uitgeoefend door de betrokken centrale 
banken als toezichthouders op clearing- en 
afwikkelingssystemen of door andere voor 
dergelijke systemen bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

Tot de centrale banken die toezicht houden op de clearing- en afwikkelingssystemen kan ook 
de ECB worden gerekend en niet alleen deze of gene nationale centrale bank.

Amendement 1090
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Titel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

POSITIELIMIETEN EN -
RAPPORTAGE

POSITIEMANAGEMENT EN -
RAPPORTAGE

Or. en

Motivering

De handelsplatforms dienen te beschikken over een instrumentarium dat bestaat uit diverse  
beheersinstrumenten en -faciliteiten. Positielimieten vormen een van deze instrumenten, maar 
de respectieve platforms moeten ook gebruik kunnen maken van andere alternatieve 
"regelingen met een gelijkwaardig effect", zoals positiemanagement.

Amendement 1091
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Motivering

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Amendement 1092
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Positielimieten Positiemanagement met inbegrip van
positielimieten.

Or. en

Motivering

Zowel de IOSCO en de G20 hebben veel werk verzet op het gebied van grondstoffenderivaten, 
en deze inspanningen moeten dan ook worden erkend en verwerkt in de MiFID-richtlijn, 
zodat de aanbevelingen van de deskundigen op dit gebied kunnen worden opgevolgd en 
wereldwijd zo goed mogelijk kunnen worden gecoördineerd. De beide organisaties erkennen 
dat positielimieten binnen een positiemanagementsysteem zouden moeten functioneren.

Amendement 1093
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Positielimieten Positiemanagement 

Or. en

Amendement 1094
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Positielimieten Positiemanagementbevoegdheden

Or. en

Amendement 1095
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of 
-deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals
positiemanagement met drempels voor 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op eventueel door marktleden of -
deelnemers aangehouden openstaande 
posities in een grondstoffenderivaat, dan 
wel alternatieve
positiemanagementregelingen treffen met 
een gelijkwaardig effect, zoals het 
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automatische evaluatie) treffen teneinde: liquideren of overdragen van openstaande 
posities, het opschorten van de handel, het 
wijzigen van de leveringsvoorwaarden of -
condities, het annuleren van transacties 
en het verplicht bekend maken van de 
leveringsintenties teneinde:

Or. en

Motivering

MiFID II bevat voorstellen voor de verlening van bevoegdheden aan de bevoegde autoriteiten 
tot het opleggen van positielimieten, alsook voor bepaalde maatregelen die door 
handelsplatforms moeten worden genomen. Het dient daarbij te gaan om complementaire 
maatregelen. Er dient geen drempel te gelden voor het aantal contracten dat iemand kan 
aangaan. Wel dient er een drempel te worden ingesteld voor het aantal openstaande posities 
(als bedoeld in zowel artikel 59 als artikel 72, lid 1, letter g)). Automatische drempels kunnen 
de liquiditeit in negatieve zin beïnvloeden op transparante handelsplatforms en bergen het 
risico in zich dat OTC-handel erdoor wordt gestimuleerd.

Amendement 1096
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of 
-deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's die grondstoffenderivaten tot de 
handel toelaten of verhandelen, limieten 
toepassen op het totale aantal openstaande 
posities dat marktleden of -deelnemers 
kunnen aanhouden op het moment dat het 
contract zijn verstrijkingsdatum nadert, 
dan wel alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

Or. en
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Amendement 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen
op het aantal contracten dat marktleden of -
deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten op de
gereglementeerde markten en op MTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen
ten aanzien van het aantal contracten dat 
marktleden of -deelnemers, dan wel 
categorieën marktleden of -deelnemers
gedurende een bepaalde periode kunnen 
sluiten, teneinde:

Or. en

Motivering

Beperkingen op individuele marktdeelnemers kunnen marktmisbruik en -manipulatie effectief 
helpen voorkomen. Er dienen echter ook beperkingen te worden ingesteld op de totale 
omvang van de speculatieve (d.w.z. niet-hedginggerelateerde) activiteiten (of subcategorieën 
daarvan zoals grondstoffenindexfondsen) die zijn toegestaan, om te voorkomen dat de prijzen 
zodanig worden verstoord dat zij niet meer overeenkomen met de fundamentele niveaus en dat 
de volatiliteit erdoor wordt verergerd.

Amendement 1098
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of -

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of -
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deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

deelnemers – met uitsluiting van niet-
financiële leden of deelnemers die de 
productie van hun respectieve groepen 
willen afdekken – gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

Or. en

Amendement 1099
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden 
of -deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen positiecontroles 
uitvoeren teneinde:

Or. de

Amendement 1100
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 1. De lidstaten schrijven voor dat 
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gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of -
deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of -
deelnemers, dan wel bepaalde categorieën 
marktleden of -deelnemers gedurende een 
bepaalde periode kunnen sluiten, teneinde:

Or. en

Motivering

Voor bepaalde categorieën marktdeelnemers en individuele marktdeelnemers zijn limieten 
nodig om koersvormingsdistorsies op de markten voor grondstoffenderivaten te voorkomen.

Amendement 1101
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen
op het aantal contracten dat marktleden of 
-deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

1. De lidstaten dragen er, in nauwe 
samenspraak met de ESMA, zorg voor dat
de bevoegde autoriteiten gereglementeerde 
markten en exploitanten van MTF's en 
OTF's die grondstoffenderivaten tot de 
handel toelaten of verhandelen en OTC-
handelaren onderwerpen aan ex-ante- en 
ex-postlimieten op het aantal contracten 
dat en op de marktwaarde en nominale 
waarde van contracten die personen of 
verschillende categorieën van beleggers
gedurende een bepaalde periode kunnen 
sluiten, naast alternatieve regelingen die 
een aanvulling vormen op zulke limieten 
(zoals positiemanagement met drempels 
voor automatische evaluatie) teneinde:

Or. en
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Amendement 1102
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden 
of -deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen,
positiemanagementbevoegdheden met 
drempels voor automatische evaluatie
kunnen uitoefenen, o.a. in de vorm van 
positielimieten met betrekking tot de 
omvang van een positie die marktleden of 
-deelnemers kunnen aangaan – doch 
uitsluitend gedurende de maand van 
levering van het desbetreffende 
grondstoffenderivaat – dan wel 
alternatieve regelingen treffen met een 
gelijkwaardig effect teneinde:

Or. en

Amendement 1103
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of 
-deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal openstaande posities dat 
marktleden of -deelnemers gedurende een 
bepaalde periode kunnen aangaan, dan 
wel alternatieve regelingen met een 
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gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

Or. en

Amendement 1104
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of 
-deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat personen
gedurende een bepaalde periode kunnen 
sluiten, dan wel alternatieve regelingen met 
een gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

Or. en

Amendement 1105
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de liquiditeit te ondersteunen; a) de liquiditeit te ondersteunen die nodig 
is voor het afdekken van risico's die direct 
en feitelijk verband houden met 
commerciële activiteiten welke gerelateerd 
zijn aan de onderliggende grondstof;

Or. en
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Amendement 1106
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de liquiditeit te ondersteunen; a) te zorgen voor voldoende 
marktliquiditeit die noodzakelijk is voor 
bonafide afdekkingstransacties en het
beperken van de volatiliteit;

Or. en

Amendement 1107
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden te bevorderen.

c) te waarborgen dat de 
koersvormingsfunctie en 
afwikkelingsvoorwaarden van de 
onderliggende markten niet worden 
verstoord;

Or. en

Motivering

De reglementering van de grondstoffenmarkt moet in de eerste plaats producenten en 
consumenten in de reële economie in staat stellen risico's af te dekken op een geordende 
markt, tegen prijzen die zowel qua niveau als volatiliteit de fundamentele bepalende factoren 
voor vraag en aanbod vertegenwoordigen en niet de uitdrukking mogen zijn van de 
wisselende belangen van financiële speculanten.
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Amendement 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) correcte koersvorming op de fysieke 
markt te waarborgen;

Or. en

Motivering

Hoewel het belangrijk is dat de liquiditeit op de markten voor grondstoffenderivaten voor 
commerciële deelnemers toereikend is om de risico's die zijn verbonden aan de onderliggende 
grondstoffen af te dekken, hebben veel van deze markten te lijden onder het feit dat de 
beschikbare kapitaalniveaus dit niveau verre te boven gaan, waardoor de prijzen te ver van 
de fundamentele niveaus komen af te staan, hetgeen ten koste gaat van het 
koersvormingsmechanisme en voor consumenten en bedrijven in zowel de Unie als de rest van 
de wereld vergaande gevolgen heeft. Deze niveaus zijn in minder dan 10 jaar sterk 
toegenomen. 

Amendement 1109
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het koersvormingsmechanisme voor 
de onderliggende grondstof te vrijwaren;

Or. en

Motivering

Voor bepaalde categorieën marktdeelnemers en individuele marktdeelnemers zijn limieten 
nodig om koersvormingsdistorsies op de markten voor grondstoffenderivaten te voorkomen.

Amendement 1110
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) buitensporige speculatie en 
prijsvolatiliteit te voorkomen, te 
verminderen of tegen te gaan; 

Or. en

Amendement 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het opbouwen van marktverstorende 
posities te voorkomen;

Or. en

Motivering

Hoewel het belangrijk is dat de liquiditeit op de markten voor grondstoffenderivaten voor 
commerciële deelnemers toereikend is om de risico's die zijn verbonden aan de onderliggende 
grondstoffen af te dekken, hebben veel van deze markten te lijden onder het feit dat de 
beschikbare kapitaalniveaus dit niveau verre te boven gaan, waardoor de prijzen te ver van 
de fundamentele niveaus komen af te staan, hetgeen ten koste gaat van het 
koersvormingsmechanisme en voor consumenten en bedrijven in zowel de Unie als de rest van 
de wereld vergaande gevolgen heeft. Deze niveaus zijn in minder dan 10 jaar sterk 
toegenomen. 

Amendement 1112
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)



PE489.466v01-00 104/169 AM\901766NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) excessieve speculatie en volatiliteit 
van de onderliggende grondstof te 
voorkomen, te temperen of tegen te gaan. 

Or. en

Amendement 1113
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van openstaande 
posities als bedoeld in de eerste alinea 
mag een handelsonderneming geen door 
haar aangegane contracten betrekken 
waarvan objectief kan worden vastgesteld 
dat zij risico's verminderen welke 
rechtstreeks met de commerciële 
bedrijvigheid van de onderneming 
verband houden.

Or. en

Motivering

Door handelsondernemingen voor risicoafdekkingsdoeleinden aangegane contracten mogen 
niet bij de berekening van openstaande posities worden betrokken. Voor de definitie van het 
begrip "handelsondernemingen" zij verwezen naar artikel 60, lid 3, letter d). Ter vergelijking 
wordt tevens verwezen naar artikel 7, lid 3, van de EMIR-verordening.

Amendement 1114
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz



AM\901766NL.doc 105/169 PE489.466v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening 
houdend met de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers, met het gebruik 
dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten en met de kenmerken 
van de onderliggende grondstoffenmarkt, 
met inbegrip van productie-, consumptie-
en marktvervoerpatronen.

Or. en

Motivering

Er mag geen drempel gelden voor het aantal contracten dat iemand kan aangaan. Al 
naargelang de marktstructuur kunnen automatische drempels de liquiditeit op de respectieve 
handelsplatforms in negatieve zin beïnvloeden. Voor zover er een drempel wordt ingesteld 
voor grondstoffenderivaten, dient deze betrekking te hebben op het aantal openstaande 
posities (als bedoeld in zowel artikel 59 als artikel 72, lid 1, letter g)). In dat verband zij 
verwezen naar artikel 60, lid 1, tweede alinea, betreffende "openstaande posities". Tevens 
wordt verwezen naar de berekening van de clearingdrempel als bedoeld in artikel 7 van de 
EMIR-verordening. 

Amendement 1115
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
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rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening 
houdend met de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal posities dat iemand 
tegen de verstrijkingstermijn van een 
contract mag hebben uitstaan, rekening 
houdend met de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

Or. en

Amendement 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening houdend 
met de kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Met name wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen 
posities die objectief de risico's 
verminderen welke rechtstreeks verband 
houden met de commerciële bedrijvigheid 
met betrekking tot de grondstof, en andere 
posities.

Zij voorzien in duidelijke kwantitatieve 
drempels, zoals het maximumaantal 
contracten dat personen kunnen sluiten, 
rekening houdend met de kenmerken van 
de onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen. Zij zijn van 
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toepassing op zowel door middel van 
contanten als door materiële levering 
afgewikkelde contracten, alsook op 
middels directe, eenmalige of 
maandelijkse levering af te wikkelen 
contracten.

Or. en

Amendement 1117
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals
het maximumaantal contracten dat
personen kunnen sluiten, rekening 
houdend met de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De positiecontroles worden uitgevoerd op 
een transparante en niet-discriminerende 
manier, waarbij de personen worden 
gespecificeerd op wie zij van toepassing 
zijn en eventuele vrijstellingen, met name 
voor grondstoffenderivaten – die de 
risico's op een objectief meetbare wijze 
verkleinen – en  houden rekening met de 
aard en de samenstelling van de 
marktdeelnemers en met het gebruik dat zij 
maken van de tot de handel toegelaten 
contracten. Zij voorzien in duidelijke 
kwantitatieve drempels, zoals de maximale 
netto-posities die personen kunnen
aangaan, rekening houdend met de 
kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

Or. de

Amendement 1118
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2



PE489.466v01-00 108/169 AM\901766NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening houdend 
met de kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De limieten en regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Met name wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen 
posities die objectief de risico's 
verminderen welke rechtstreeks verband 
houden met de commerciële bedrijvigheid 
met betrekking tot de grondstof, en andere 
posities. Zij voorzien in duidelijke 
kwantitatieve drempels, zoals het 
maximumaantal contracten dat personen 
kunnen sluiten, rekening houdend met de 
kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en
marktvervoerpatronen.

Er gelden ook limieten voor de netto-
posities van op alle gereglementeerde 
markten, via MTF's en OTF's opererende 
marktleden of -deelnemers en voor alle 
posities in vergelijkbare contracten die 
buiten deze platforms om worden 
verhandeld.
De limieten worden vastgesteld voor elke 
maand dat een bepaald financieel product 
wordt aangehouden.
De limieten worden gemeld bij de ESMA 
en worden door deze instantie 
gecontroleerd. De ESMA stelt voor 
marktleden of -deelnemers die op 
meerdere handelsplatforms binnen de EU 
opereren een algemene limiet vast die 
geldt voor de gehele EU.

Or. en

Motivering

Voor bepaalde categorieën marktdeelnemers en individuele marktdeelnemers zijn limieten 
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nodig om koersvormingsdistorsies op de markten voor grondstoffenderivaten te voorkomen. 
Er dienen limieten te gelden voor iedere maand dat een product wordt aangehouden. Indien 
de limieten zouden worden vastgelegd op een tijdstip dat dicht bij het einde van de looptijd of 
een ander specifiek moment ligt, zouden zij gemakkelijk te omzeilen zijn.

Amendement 1119
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening houdend 
met de kenmerken van de onderliggende
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en
marktvervoerpatronen.

De limieten en regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de markt en met het gebruik dat deze 
personen maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in
duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve
drempels, zoals het maximumaantal 
contracten dat personen en verschillende 
categorieën van beleggers kunnen sluiten
en de marktwaarde en nominale waarde 
van die contracten, rekening houdend met 
de kenmerken van de onderliggende
grondstoffenmarkten en hun 
wisselwerking met andere markten, met 
inbegrip van productie-, consumptie-, 
bemiddelings- en vervoerpatronen, 
geschatte en officiële inventarisniveaus, 
met inbegrip van vooraf betaalde 
contracten, reservecapaciteit en 
langetermijntrends van vraag en aanbod.
De limieten zijn van toepassing op door 
middel van contanten of van materiële 
levering afgewikkelde contracten en op 
contracten die personen bezitten in de 
spotkoersmaand en daaropvolgende 
leverings- of afwikkelingsperiodes. Bij het 
vaststellen van de limieten zorgen de 
ESMA en de lidstaten ervoor dat de 
legitieme belangen van marktdeelnemers 
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die bona fide afdekkingsactiviteiten 
verrichten, geëerbiedigd worden.

Or. en

Amendement 1120
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening houdend 
met de kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening houdend 
met de kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen. Met name wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen 
posities die de risico's verminderen welke 
rechtstreeks verband houden met de 
commerciële bedrijvigheid met betrekking 
tot de grondstof, en andere posities.

Or. de

Motivering

Voor zover er limieten worden ingevoerd, dienen deze echter niet te gelden voor 
risicobeperkende transacties die worden gesloten door niet-financiële ondernemingen Het 
opleggen van positielimieten zou de mogelijkheid tot beheersing van operationele risico's 
buitenproportioneel beperken. Verlaging van de limieten in een later stadium zou zelfs tot 
gevolg kunnen hebben dat bepaalde posities weer moeten worden heropend. Geen van beide 
scenario's zou stroken met de nagestreefde risicobeperking.
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Amendement 1121
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening 
houdend met de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De bevoegdheden zijn transparant en niet-
discriminerend, specificeren de personen 
op wie zij van toepassing zijn en eventuele 
vrijstellingen, en houden rekening met de 
aard en de samenstelling van de 
marktdeelnemers, met het gebruik dat zij 
maken van de tot de handel toegelaten 
contracten en met de
liquiditeitskenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, alsook
met de productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

Or. en

Amendement 1122
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening 
houdend met de kenmerken van de 

De limieten of regelingen worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit 
van de gereglementeerde markt en de 
MTF. Zij zijn transparant en niet-
discriminerend, specificeren de personen 
op wie zij van toepassing zijn en eventuele 
vrijstellingen, en houden rekening met de 
aard en de samenstelling van de markt en 
met het gebruik dat deze personen maken 
van de tot de handel toegelaten contracten.
Zij voorzien in duidelijke kwantitatieve 
drempels, zoals het maximumaantal 
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onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

contracten dat een persoon of personen 
kunnen aangaan, rekening houdend met de 
kenmerken van de derivatenmarkt en van 
de onderliggende grondstoffenmarkt.

Or. en

Amendement 1123
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk [X] 
jaar na de inwerkingtreding van de 
bovengenoemde limieten en regelingen 
soortgelijke limieten of regelingen gelden 
voor grondstoffenderivaten die niet tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
MTF worden toegelaten of daar worden 
verhandeld, op welk moment de daartoe 
bevoegde instantie verantwoordelijk wordt 
voor de toepassing van deze limieten en 
regelingen.

Or. en

Amendement 1124
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze controle wordt uitgevoerd door 
de gereglementeerde markten en de 
exploitanten van MTF's en OTF's, met 
dien verstande dat de invulling ervan 
conform lid 3 bis nader wordt 
gedefinieerd middels technische 
reguleringsnormen:
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a) de leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's brengen bij de respectieve 
handelsplatforms conform artikel 60, lid 
2, nader verslag uit omtrent hun posities;
b) gereglementeerde markten en 
exploitanten van MTF's en OTF's 
kunnen leden en deelnemers om 
inlichtingen verzoeken omtrent alle 
relevante documentatie betreffende de 
omvang en het doel van een via een 
derivaat ingenomen positie of aangegaan 
risico;
c) na de overeenkomstig de letters a) en b) 
ontvangen inlichtingen te hebben 
geanalyseerd, kunnen gereglementeerde 
markten en exploitanten van MTF's en 
OTF's verlangen dat er door de betrokken 
marktleden of -deelnemers stappen 
worden ondernomen of kunnen zij zelf 
stappen ondernemen om de omvang van 
de in grondstoffenderivaten ingenomen 
positie of het daarmee aangegane risico 
geheel of gedeeltelijk te verlagen indien 
dat noodzakelijk is om de integriteit en de 
ordelijke werking van de betrokken 
markten te waarborgen;
d) na de overeenkomstig de letters a) en b) 
ontvangen inlichtingen te hebben 
geanalyseerd, kunnen gereglementeerde 
markten en exploitanten van MTF's en 
OTF's, indien de onder c) bedoelde 
stappen ontoereikend zijn, de 
mogelijkheid voor marktleden of -
deelnemers om middels een 
grondstoffenderivaat een positie in te 
nemen beperken, o.a. door invoering van 
niet-discriminerende limieten op posities 
die marktleden of -deelnemers gedurende 
een specifieke periode kunnen innemen 
indien dat noodzakelijk is om de 
integriteit en de ordelijke werking van de 
betrokken markten te waarborgen;
e) de gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's stellen de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig lid 2 nader in kennis van 
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de inlichtingen die zij overeenkomstig de 
letters b) tot en met d) hebben ontvangen 
en van de stappen die zijn ondernomen.

Or. de

Amendement 1125
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om te 
specificeren in welke mate er 
overeenkomstig lid 1 limieten moeten 
worden toegepast op posities in 
grondstoffenderivaten.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om de in de eerste alinea 
bedoelde technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

De ESMA moet de positielimieten op het aantal contracten specificeren en toepassen. Met het 
oog op het soepel functioneren van de markten moeten de positielimieten geaggregeerd per 
rechtspersoon worden vastgesteld. Bij de vaststelling van positielimieten moet evenwel een 
onderscheid worden gemaakt tussen posities die verband houden met de commerciële 
bedrijvigheid met betrekking tot de grondstof en andere posities.
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Amendement 1126
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Commerciële ondernemingen 
worden niet onderworpen aan 
positielimieten voor wat betreft de 
producten die worden gebruikt voor 
activiteiten met betrekking tot 
risicobeheer of waarvan het gebruik 
voortvloeit uit verplichtingen om 
regelgeving na te leven.

Or. en

Motivering

Ondernemingen die toegang tot de markt moeten krijgen om risico's met betrekking tot de 
onderliggende commerciële activiteit te beheren, moeten worden vrijgesteld van 
positielimieten. Positielimieten staan een effectief risicobeheer in de weg omdat 
ondernemingen hun grondstoffenprijzenrisico slechts tot een bepaald niveau zouden mogen 
beheren.

Amendement 1127
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Financiële instrumenten van niet-
financiële ondernemingen die op objectief 
meetbare wijze risico's helpen 
verminderen en rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden, worden 
vrijgesteld van limieten en alternatieve 
regelingen met een gelijkwaardig effect.
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Or. de

Motivering

Voor zover er limieten worden ingevoerd, dienen deze echter niet te gelden voor 
risicobeperkende transacties die worden gesloten door niet-financiële ondernemingen. Het 
opleggen van positielimieten zou de mogelijkheid tot beheersing van operationele risico's 
buitenproportioneel beperken. Verlaging van de limieten in een later stadium zou zelfs tot 
gevolg kunnen hebben dat bepaalde posities weer moeten worden heropend. Geen van beide 
scenario's zou stroken met de nagestreefde risicobeperking.

Amendement 1128
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten, MTF's en
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in
kennis van de bijzonderheden van de 
limieten of regelingen. De bevoegde 
autoriteit deelt dezelfde informatie mee aan 
de ESMA, die een databank met 
overzichten van de gehanteerde limieten of 
regelingen op haar website bekendmaakt 
en actueel houdt.

2. Gereglementeerde markten, MTF's, 
OTF's en OTC-handelaren geven hun 
bevoegde autoriteit kennis van de 
bijzonderheden van de limieten en
regelingen. De bevoegde autoriteit deelt
dezelfde informatie mee aan de ESMA, die 
een databank met overzichten van de 
gehanteerde limieten of regelingen op haar 
website bekendmaakt en actueel houdt. De 
bevoegde autoriteit of de ESMA kan de 
gereglementeerde markten, MTF's, OTF's 
of OTC-handelaren verplichten de 
bijzonderheden van de limieten en 
regelingen te herzien wanneer zij van 
mening is dat de gereglementeerde 
markten, MTF's, OTF's of OTC-
handelaren niet aan de criteria van lid 1 
voldoen.

Or. en

Amendement 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in 
kennis van de bijzonderheden van de 
limieten of regelingen. De bevoegde 
autoriteit deelt dezelfde informatie mee aan 
de ESMA, die een databank met 
overzichten van de gehanteerde limieten of 
regelingen op haar website bekendmaakt 
en actueel houdt.

2. Gereglementeerde markten en MTF's 
stellen hun bevoegde autoriteit in kennis 
van de bijzonderheden van de limieten. De 
bevoegde autoriteit deelt dezelfde 
informatie mee aan de ESMA, die een 
databank met overzichten van de 
gehanteerde limieten op haar website 
bekendmaakt en actueel houdt.

Or. en

Amendement 1130
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in 
kennis van de bijzonderheden van de
limieten of regelingen. De bevoegde 
autoriteit deelt dezelfde informatie mee aan 
de ESMA, die een databank met 
overzichten van de gehanteerde limieten 
of regelingen op haar website 
bekendmaakt en actueel houdt.

2. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in 
kennis van de bijzonderheden van de
bevoegdheden. De bevoegde autoriteit 
deelt dezelfde informatie mee aan de 
ESMA, die een databank met overzichten 
van de van kracht zijnde bevoegdheden op 
haar website bekendmaakt en actueel 
houdt.

Or. en

Amendement 1131
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in 
kennis van de bijzonderheden van de 
limieten of regelingen. De bevoegde 
autoriteit deelt dezelfde informatie mee aan 
de ESMA, die een databank met 
overzichten van de gehanteerde limieten of 
regelingen op haar website bekendmaakt 
en actueel houdt.

2. De bevoegde autoriteit deelt dezelfde 
informatie mee aan de ESMA, die een 
databank met overzichten van de 
gehanteerde limieten of regelingen op haar 
website bekendmaakt en actueel houdt.

Or. en

Amendement 1132
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en 
exploitanten van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, hun markten in 
voorkomend geval op dergelijke wijze 
beheren dat er in de maand van levering 
voor convergentie tussen de derivaten- en 
contante markten wordt gezorgd.

Or. en

Motivering

Om van nut te zijn voor hedgers en landbouwers en verwerkende bedrijven in de reële wereld 
die de prijsrisico's van hun producten en grondstoffen willen afdekken, moeten de 
derivatenmarkten naar behoren functioneren. In de maand van levering van een contract 
moeten zij convergeren met de spotmarkt. Zo blijven zij aan fysieke goederen gekoppeld. De 
autoriteiten moeten beurzen kunnen verplichten ervoor te zorgen dat de technische wijze 
waarop zij hun contracten en derivatenmarkten beheren, tot convergentie leidt.



AM\901766NL.doc 119/169 PE489.466v01-00

NL

Amendement 1133
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de limieten op of de alternatieve 
regelingen in verband met het aantal 
contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de
alternatieve regelingen die 
overeenkomstig lid 1 zijn getroffen en van 
de voorwaarden voor het verlenen van 
vrijstellingen. Bij de vaststelling van de 
limieten of alternatieve regelingen wordt 
rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en met de limieten 
die door gereglementeerde markten, 
MTF's en OTF's zijn vastgesteld. De in de
gedelegeerde handelingen vastgelegde 
limieten of alternatieve regelingen hebben 
tevens voorrang op eventuele maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
van deze richtlijn hebben opgelegd.

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen ter 
bepaling van het effect van de
positiemanagementregelingen die 
overeenkomstig lid 1 zijn getroffen en van 
de voorwaarden voor het verlenen van 
vrijstellingen. Bij de vaststelling van de 
limieten of alternatieve regelingen wordt 
rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en met het feit dat 
grondstoffen op verscheidene markten
kunnen worden verhandeld. De in de
ontwerpen voor technische 
reguleringsnormen vastgelegde limieten 
of alternatieve regelingen hebben tevens 
voorrang op eventuele maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder g), van deze richtlijn 
hebben opgelegd.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: …

Or. en
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Motivering

Voor alternatieve regelingen dienen geen automatische drempels te worden vastgesteld. 
Afhankelijk van de marktstructuur kunnen automatische drempels de liquiditeit in negatieve 
zin beïnvloeden op transparante handelsplatforms en het risico inhouden dat OTC-handel 
erdoor wordt gestimuleerd. Er mag geen drempel gelden voor het aantal contracten dat 
iemand kan aangaan. Dit is een technische kwestie en kan dus beter door de ESMA worden 
behandeld.

Amendement 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van
de limieten op of de alternatieve 
regelingen in verband met het aantal 
contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de 
alternatieve regelingen die 
overeenkomstig lid 1 zijn getroffen en van 
de voorwaarden voor het verlenen van 
vrijstellingen. Bij de vaststelling van de 
limieten of alternatieve regelingen wordt 
rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en met de limieten 
die door gereglementeerde markten, 
MTF's en OTF's zijn vastgesteld. De in de 
gedelegeerde handelingen vastgelegde 
limieten of alternatieve regelingen hebben 
tevens voorrang op eventuele maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
van deze richtlijn hebben opgelegd.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van:

a) de limieten op het aantal contracten dat 
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan sluiten;
b) de verhouding tussen de 
grondstoffenderivatencontracten op de 
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gereglementeerde markt en MTF's die 
rechtstreeks verband houden met de 
commerciële bedrijvigheid met betrekking 
tot de grondstof, niet objectief 
verminderen enerzijds en de contracten 
die dat wel doen anderzijds;
c) de bijkomende controles die nodig zijn 
om te zorgen voor een ordelijke werking 
van de markten; en
d) de voorwaarden voor het verlenen van 
vrijstellingen en om te bepalen wanneer 
posities de risico's die rechtstreeks 
verband houden met de commerciële 
bedrijvigheid met betrekking tot de 
grondstof, objectief verminderen.
Bij deze limieten wordt rekening 
gehouden met de in lid 1 bedoelde 
voorwaarden, met de noodzaak van een 
behoorlijke differentiatie van de 
grondstoffen en de categorieën 
marktdeelnemers en met de limieten die 
door handelsplatforms zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten hebben tevens 
voorrang op eventuele maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder g), van deze 
richtlijn hebben opgelegd.

Or. en

Amendement 1135
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de limieten op of de alternatieve 
regelingen in verband met het aantal 

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
bepaling van positiecontrole 
overeenkomstig lid 1, en met name de 
limieten op de nettopositie die een persoon 
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contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de 
alternatieve regelingen die 
overeenkomstig lid 1 zijn getroffen en van 
de voorwaarden voor het verlenen van 
vrijstellingen. Bij de vaststelling van de 
limieten of alternatieve regelingen wordt 
rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en met de limieten
die door gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's zijn vastgesteld. De in de 
gedelegeerde handelingen vastgelegde 
limieten of alternatieve regelingen hebben 
tevens voorrang op eventuele maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
van deze richtlijn hebben opgelegd.

gedurende een bepaalde periode kan
innemen, en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen, met name voor 
grondstoffenderivaten die de risico's op 
objectief meetbare wijze verminderen. Bij 
de positiecontrole wordt rekening 
gehouden met de in lid 1 bedoelde 
voorwaarden en met de voorschriften die 
door gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's zijn vastgesteld.

Na een openbare raadpleging te hebben 
gehouden, legt de ESMA die ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
uiterlijk op […]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De in de technische reguleringsnormen 
vastgestelde positiecontrole heeft tevens 
voorrang op eventuele maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder g), van deze 
richtlijn hebben opgelegd.
____________________
* PB: datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 1136
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\901766NL.doc 123/169 PE489.466v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de limieten op of de alternatieve 
regelingen in verband met het aantal 
contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de 
alternatieve regelingen die overeenkomstig 
lid 1 zijn getroffen en van de voorwaarden 
voor het verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten of alternatieve
regelingen hebben tevens voorrang op 
eventuele maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 72, lid 
1, onder g), van deze richtlijn hebben 
opgelegd.

3. De ESMA legt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor aan 
de Commissie ter bepaling van de ex-
antelimieten op en de alternatieve 
regelingen in verband met het aantal 
contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de
aanvullende alternatieve regelingen en de 
methode voor de berekening van posities
die overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld
en van de voorwaarden voor het verlenen 
van vrijstellingen, alsook van de relevante 
ratio's van algemene posities ten opzichte 
van geaggregeerde posities die het 
resultaat zijn van bonafide 
afdekkingstransacties die vereist zijn om 
te bepalen of er zich excessieve speculatie 
of een aanzienlijk risico daarop voordoet.
Bij de vaststelling van de limieten en
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten en regelingen hebben 
tevens voorrang op eventuele maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
van deze richtlijn hebben opgelegd.

Or. en

Amendement 1137
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve 
regelingen in verband met het aantal 
contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de 
alternatieve regelingen die overeenkomstig 
lid 1 zijn getroffen en van de voorwaarden 
voor het verlenen van vrijstellingen. Bij de
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten of alternatieve 
regelingen hebben tevens voorrang op 
eventuele maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 72, lid 
1, onder g), van deze richtlijn hebben 
opgelegd.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de managementbevoegdheden wat betreft 
het vermogen van een persoon om
gedurende een bepaalde periode
derivatencontracten te sluiten, alsook van 
het vereiste gelijkwaardige effect van de 
alternatieve regelingen die overeenkomstig 
lid 1 zijn getroffen, van de voorwaarden 
voor het verlenen van vrijstellingen, alsook 
van de methode voor het vaststellen van 
positielimieten. Voor de beoordeling van 
de naleving van positielimieten mogen 
posities in economisch gelijkwaardige 
OTC-transacties worden gesaldeerd met 
posities die zijn ingenomen op de 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Bij de managementbevoegdheden
wordt rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en met de
voorschriften die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde managementbevoegdheden
hebben tevens voorrang op eventuele 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
van deze richtlijn hebben opgelegd.

Or. en

Amendement 1138
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
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de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met het aantal contracten dat
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan sluiten, alsook van het vereiste 
gelijkwaardige effect van de alternatieve 
regelingen die overeenkomstig lid 1 zijn 
getroffen en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten of alternatieve 
regelingen hebben tevens voorrang op 
eventuele maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 72, lid 
1, onder g), van deze richtlijn hebben 
opgelegd.

de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met de openstaande posities die
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan innemen, alsook van het 
vereiste gelijkwaardige effect van de 
alternatieve regelingen die overeenkomstig 
lid 1 zijn getroffen en van de voorwaarden 
voor het verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten of alternatieve 
regelingen hebben tevens voorrang op 
eventuele maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 72, lid 
1, onder g), van deze richtlijn hebben 
opgelegd.

Or. en

Amendement 1139
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met het aantal contracten dat 
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan sluiten, alsook van het vereiste 
gelijkwaardige effect van de alternatieve 
regelingen die overeenkomstig lid 1 zijn 
getroffen en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met het aantal contracten dat 
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan sluiten, alsook van het vereiste 
gelijkwaardige effect van de alternatieve 
regelingen die overeenkomstig lid 1 zijn 
getroffen en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door de bevoegde autoriteit
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markten, MTF's en OTF's zijn 
vastgesteld. De in de gedelegeerde 
handelingen vastgelegde limieten of 
alternatieve regelingen hebben tevens 
voorrang op eventuele maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder g), van deze richtlijn 
hebben opgelegd.

zijn vastgesteld. De in de gedelegeerde 
handelingen vastgelegde limieten of 
alternatieve regelingen hebben tevens 
voorrang op eventuele maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
artikel 72, lid 1, onder g), van deze richtlijn 
hebben opgelegd.

Or. en

Amendement 1140
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2012] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de lid 3 bedoelde 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 
stellen.
De relevante ratio van algemene posities 
ten opzichte van geaggregeerde posities 
die het resultaat is van bonafide 
afdekkingstransacties om te bepalen of er 
zich excessieve speculatie voordoet, als 
bedoeld in lid 3, bedraagt 3. De 
Commissie is bevoegd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen om deze 
drempel rekening houdend met de 
ontwikkelingen op de financiële markten 
te wijzigen.

Or. en
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Amendement 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten leggen geen 
limieten of alternatieve regelingen op die 
restrictiever zijn dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, 
tenzij in uitzonderlijke gevallen waarin 
dergelijke limieten objectief 
gerechtvaardigd en evenredig zijn in het 
licht van de liquiditeit van de markt in 
kwestie en de ordelijke werking van de 
markt. De restricties gelden voor een 
initiële periode van ten hoogste zes 
maanden, te rekenen vanaf de datum van 
de bekendmaking ervan op de website van 
de betrokken bevoegde autoriteit. Een 
dergelijke restrictie kan telkens met 
periodes van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd indien de redenen voor 
de invoering van de restrictie van 
toepassing blijven. Indien de restrictie na 
het verstrijken van een dergelijke periode 
van zes maanden niet wordt verlengd, 
houdt zij automatisch op te bestaan.

Schrappen

Bij de vaststelling van restrictievere 
maatregelen dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, 
stellen de bevoegde autoriteiten de ESMA 
in kennis. De kennisgeving bevat een 
motivering voor de restrictievere 
maatregelen. De ESMA brengt binnen 24 
uur advies uit over de vraag of de 
maatregel noodzakelijk is om de 
uitzonderingssituatie aan te pakken. Het 
advies wordt bekendgemaakt op de 
website van de ESMA.
Ingeval een bevoegde autoriteit 
maatregelen neemt die in strijd zijn met 
een advies van de ESMA, maakt zij op 
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haar website onmiddellijk een mededeling 
bekend waarin zij de redenen waarom zij 
een dergelijke werkwijze volgt, volledig 
uiteenzet.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten maatregelen kunnen opleggen die mogelijk strenger zijn dan 
wat in de richtlijn wordt gesuggereerd.

Amendement 1142
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten leggen geen 
limieten of alternatieve regelingen op die 
restrictiever zijn dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, 
tenzij in uitzonderlijke gevallen waarin 
dergelijke limieten objectief 
gerechtvaardigd en evenredig zijn in het 
licht van de liquiditeit van de markt in 
kwestie en de ordelijke werking van de 
markt. De restricties gelden voor een 
initiële periode van ten hoogste zes 
maanden, te rekenen vanaf de datum van 
de bekendmaking ervan op de website van 
de betrokken bevoegde autoriteit. Een 
dergelijke restrictie kan telkens met 
periodes van ten hoogste zes maanden
worden verlengd indien de redenen voor 
de invoering van de restrictie van 
toepassing blijven. Indien de restrictie na 
het verstrijken van een dergelijke periode 
van zes maanden niet wordt verlengd, 
houdt zij automatisch op te bestaan.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1143
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten leggen geen
limieten of alternatieve regelingen op die 
restrictiever zijn dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, 
tenzij in uitzonderlijke gevallen waarin 
dergelijke limieten objectief 
gerechtvaardigd en evenredig zijn in het 
licht van de liquiditeit van de markt in 
kwestie en de ordelijke werking van de 
markt. De restricties gelden voor een 
initiële periode van ten hoogste zes 
maanden, te rekenen vanaf de datum van 
de bekendmaking ervan op de website van 
de betrokken bevoegde autoriteit. Een 
dergelijke restrictie kan telkens met 
periodes van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd indien de redenen voor de 
invoering van de restrictie van toepassing 
blijven. Indien de restrictie na het 
verstrijken van een dergelijke periode van 
zes maanden niet wordt verlengd, houdt zij 
automatisch op te bestaan.

4. Om de in lid 1 genoemde doelstellingen 
te verwezenlijken, mogen de bevoegde 
autoriteiten in het algemeen limieten of 
alternatieve regelingen opleggen die 
restrictiever zijn dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld. De
ESMA moet daarvan in kennis worden 
gesteld. De restricties gelden voor een 
initiële periode van ten hoogste zes 
maanden, te rekenen vanaf de datum van 
de bekendmaking ervan op de website van 
de betrokken bevoegde autoriteit. Een 
dergelijke restrictie kan telkens met 
periodes van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd indien de redenen voor de 
invoering van de restrictie van toepassing 
blijven. Indien de restrictie na het
verstrijken van een dergelijke periode van 
zes maanden niet wordt verlengd, houdt zij 
automatisch op te bestaan.

Or. en

Amendement 1144
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De restricties gelden voor een initiële, 
naar behoren door de bevoegde autoriteit 
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gespecificeerde periode vanaf de datum 
van de bekendmaking ervan op de website 
van de betrokken bevoegde autoriteit. Een 
dergelijke restrictie kan telkens met 
periodes van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd indien de redenen voor 
de invoering van de restrictie van 
toepassing blijven. Indien de restrictie na 
het verstrijken van een dergelijke periode 
van zes maanden niet wordt verlengd, 
houdt zij automatisch op te bestaan.
Een bevoegde autoriteit die restrictievere 
maatregelen als bedoeld in lid 4 oplegt, 
stelt onverwijld de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten van herkomst van 
handelsplatforms die dezelfde activa of 
categorie activa verkopen in kennis.
Indien een bevoegde autoriteit het oneens 
is met de maatregelen die een andere 
bevoegde autoriteit heeft genomen ten 
aanzien van een financieel instrument dat 
wordt verhandeld op andere 
handelsplatformen die onder andere 
bevoegde autoriteiten vallen, kan de 
ESMA deze autoriteiten overeenkomstig 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 helpen tot overeenstemming te 
komen.

Or. en

Amendement 1145
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 59 bis
Bij in artikel 59 bedoelde categorieën 
marktdeelnemers wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ondernemingen die 
commerciële risico's afdekken en andere.
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De categorie ondernemingen die geen 
commerciële risico's afdekken, mogen 
geen posities aanhouden die meer dan 
20% van de desbetreffende openstaande 
posities bedragen.
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische normen om de posities van 
afzonderlijke marktdeelnemers te 
beperken teneinde te voorkomen dat een 
marktdeelnemer de betreffende markt 
naar zich toetrekt.

Or. en

Amendement 1146
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten, MTF's en
OTF's die grondstoffenderivaten of 
emissierechten of derivaten daarvan tot de 
handel toelaten of verhandelen:

1. De lidstaten en de ESMA dragen er zorg 
voor dat gereglementeerde markten, 
MTF's, OTF's en OTC-handelaren die 
grondstoffenderivaten of emissierechten of 
derivaten daarvan tot de handel toelaten of 
verhandelen:

Or. en

Amendement 1147
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's die grondstoffenderivaten of 
emissierechten of derivaten daarvan tot de 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en MTF's die 
grondstoffenderivaten of emissierechten of 
derivaten daarvan tot de handel toelaten of 



PE489.466v01-00 132/169 AM\901766NL.doc

NL

handel toelaten of verhandelen: verhandelen:

Or. en

Amendement 1148
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een wekelijks verslag openbaar maken 
met de geaggregeerde posities van de 
overeenkomstig lid 3 bepaalde 
verschillende categorieën handelaren voor
de onderscheiden financiële instrumenten 
die op hun platforms worden verhandeld;

a) een dagelijks verslag openbaar maken 
met de geaggregeerde posities van de 
overeenkomstig lid 3 bepaalde 
verschillende categorieën handelaren voor 
de onderscheiden financiële instrumenten 
die op hun platforms worden verhandeld;

Or. en

Motivering

In de hele Unie moeten samenhangende, gedetailleerde en gestandaardiseerde gegevens 
worden verzameld en geaggregeerd zodat de positielimieten voor afzonderlijke handelaren en 
categorieën handelaren effectief kunnen worden toegepast. Dit zal prijsvormingsdistorsies op 
de markten voor grondstoffenderivaten helpen voorkomen en het ontstaan van systeemrisico 
helpen detecteren en voorkomen.

Amendement 1149
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een wekelijks verslag openbaar maken 
met de geaggregeerde posities van de 
overeenkomstig lid 3 bepaalde 
verschillende categorieën handelaren voor 
de onderscheiden financiële instrumenten 
die op hun platforms worden verhandeld;

a) een wekelijks verslag openbaar maken 
met de geaggregeerde posities van de 
overeenkomstig lid 3 bepaalde 
verschillende categorieën personen voor 
de onderscheiden financiële instrumenten 
die op hun platforms worden verhandeld;
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Or. en

Amendement 1150
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een wekelijks verslag openbaar maken 
met de geaggregeerde posities van de 
overeenkomstig lid 3 bepaalde 
verschillende categorieën handelaren voor 
de onderscheiden financiële instrumenten 
die op hun platforms worden verhandeld;

a) een wekelijks verslag openbaar maken 
met de geaggregeerde posities van de 
overeenkomstig lid 3 bepaalde 
verschillende categorieën personen voor 
de onderscheiden financiële instrumenten 
die op hun platforms worden verhandeld;

Or. en

Amendement 1151
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) aanzienlijke bruto of openstaande 
posities in de onderliggende activa of 
categorie activa openbaar maken;

Or. en

Amendement 1152
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteiten op verzoek een 
volledige uitsplitsing bezorgen van de 
posities van bepaalde of van alle 
marktleden of -deelnemers, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

b) de bevoegde autoriteiten op verzoek een 
volledige uitsplitsing bezorgen van de 
posities van bepaalde of van alle 
marktleden of -deelnemers, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities, met 
uitzondering van posities die zijn gemeld 
(of moeten worden gemeld) 
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
…/… [EMIR] of Verordening (EU) nr. 
1227/2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie.

Or. en

Amendement 1153
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteiten op verzoek een 
volledige uitsplitsing bezorgen van de
posities van bepaalde of van alle
marktleden of -deelnemers, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

b) de bevoegde autoriteiten dagelijks een 
volledige uitsplitsing bezorgen van alle
posities van bepaalde of van alle houders 
van posities aan het einde van de 
voorafgaande handelsdag.

Or. en

Amendement 1154
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteiten op verzoek een 
volledige uitsplitsing bezorgen van de
posities van bepaalde of van alle 
marktleden of -deelnemers, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

b) de bevoegde autoriteiten dagelijks een 
volledige uitsplitsing bezorgen van alle
posities van alle positiehouders aan het 
einde van de voorafgaande handelsdag.

Or. en

Amendement 1155
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteiten op verzoek een 
volledige uitsplitsing bezorgen van de 
posities van bepaalde of van alle 
marktleden of -deelnemers, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

b) de bevoegde autoriteiten en de ESMA
op verzoek in realtime een volledige 
uitsplitsing bezorgen van de posities van 
bepaalde of van alle marktleden of -
deelnemers, met vermelding van enigerlei 
voor rekening van hun cliënten 
aangehouden posities.

Or. en

Amendement 1156
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder a) neergelegde verplichting 
geldt alleen wanneer zowel het aantal 
handelaren als hun openstaande posities 
in een bepaald financieel instrument de 
minimumdrempels overschrijden.

Schrappen
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Or. en

Amendement 1157
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder a) neergelegde verplichting geldt 
alleen wanneer zowel het aantal handelaren 
als hun openstaande posities in een bepaald 
financieel instrument de minimumdrempels 
overschrijden.

De onder a) en a bis) neergelegde 
verplichting geldt alleen wanneer zowel het 
aantal personen als hun openstaande 
posities in een bepaald financieel 
instrument de minimumdrempels 
overschrijden.

Or. en

Amendement 1158
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder a) neergelegde verplichting geldt 
alleen wanneer zowel het aantal
handelaren als hun openstaande posities in 
een bepaald financieel instrument de 
minimumdrempels overschrijden.

De onder a) neergelegde verplichting geldt 
alleen wanneer zowel het aantal
positiehouders als hun openstaande 
posities in een bepaald financieel 
instrument de minimumdrempels 
overschrijden.

Or. en

Amendement 1159
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA zorgt ervoor dat de ontvangen 
informatie wordt geaggregeerd per 
marktdeelnemer en per categorie 
handelaar overeenkomstig lid 3 en per 
aanvullende categorie marktdeelnemer 
overeenkomstig artikel 59 van deze 
richtlijn en artikel 35 van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR]. ESMA maakt 
deze informatie in een dagelijks verslag 
openbaar met het oog op de toepassing 
van limieten op de positie van 
afzonderlijke marktdeelnemers en 
categorieën marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

Om iets te doen tegen grondstoffenspeculatie en misleidende prijssignalen die niet met de 
onderliggende economische realiteit te maken hebben, is nauwkeurige rapportage binnen een 
tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert net zozeer nodig als positielimieten.

Amendement 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen die buiten een 
handelsplatform grondstoffenderivaten of 
emissierechten of derivaten daarvan 
verhandelen, de bevoegde autoriteiten op 
verzoek een volledige uitsplitsing van hun 
posities bezorgen, overeenkomstig artikel 
23 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFID].

Or. en
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Amendement 1161
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers 
van gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve 
handelsplatform in realtime de 
bijzonderheden over hun posities moeten 
rapporteren, met vermelding van enigerlei 
voor rekening van hun cliënten 
aangehouden posities.

Schrappen

Or. de

Motivering

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Amendement 1162
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie en rapportage mogelijk te 
maken, schrijven de lidstaten voor dat alle 
personen die een positie aanhouden in 
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OTF's aan het respectieve handelsplatform
in realtime de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

een relevant financieel instrument dat tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
of MTF is toegelaten, aan het einde van 
elke handelsdag en zo nodig ook op 
bepaalde tijdstippen tijdens de 
handelsdag, aan het respectieve 
handelsplatform de bijzonderheden over 
hun posities moeten rapporteren.

Or. en

Amendement 1163
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform 
in realtime de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat alle personen die een 
positie aanhouden in een relevant 
financieel instrument aan het respectieve 
handelsplatform of, in het geval van OTC-
contracten, rechtstreeks aan de bevoegde 
autoriteiten, in realtime de bijzonderheden 
over hun posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities en 
of de transactie een bona fide 
afdekkingstransactie is.

Or. en

Amendement 1164
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
in realtime de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten en MTF's aan 
het respectieve handelsplatform dagelijks
de bijzonderheden over hun posities 
moeten rapporteren, met vermelding van 
enigerlei voor rekening van hun cliënten 
aangehouden posities.

Or. de

Motivering

Rapportagevoorschriften moeten proportioneel zijn voor niet-financiële ondernemingen. 
Realtime verslagen zouden zeer kostenintensief zijn en een onnodig zware last zijn voor niet-
financiële ondernemingen.

Amendement 1165
Rachida Dati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
in realtime de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
binnen een redelijke termijn de 
bijzonderheden over hun posities moeten
rapporteren, met vermelding van enigerlei 
voor rekening van hun cliënten 
aangehouden posities.

Or. fr

Motivering

De bijzonderheden over de posities moeten ter beschikking worden gesteld aangezien er 
wekelijks verslag wordt uitgebracht. Daarom is het niet nodig de posities in realtime te 
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ontvangen. Door de kosten die dit vereiste met zich zou brengen voor deelnemers aan 
gereglementeerde markten MTF's en OTF's zou het niet in verhouding staan tot het beoogde 
doel. De redelijke termijn zal door de bevoegde autoriteit worden bepaald.

Amendement 1166
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen die buiten een 
gereglementeerde markt 
grondstoffenderivaten of emissierechten 
of derivaten daarvan verhandelen, de 
bevoegde autoriteiten in realtime een 
volledige uitsplitsing van hun posities 
bezorgen

Or. en

Motivering

In de hele Unie moeten samenhangende, gedetailleerde en gestandaardiseerde gegevens 
worden verzameld en geaggregeerd zodat de positielimieten voor afzonderlijke handelaren en 
categorieën handelaren effectief kunnen worden toegepast. Dit zal prijsvormingsdistorsies op 
de markten voor grondstoffenderivaten helpen voorkomen en het ontstaan van systeemrisico 
helpen detecteren en voorkomen.

Amendement 1167
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste en tweede alinea bedoelde 
informatieverstrekking aan de ESMA en 
de bevoegde autoriteit omvat:
i) de identiteit van beide tegenpartijen;
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ii) het precieze tijdstip van eventuele 
positiewijzigingen;
iii) de notionele waarde van de positie;
iv) de vervaldatum van de positie;
v) de omvang van de positie in 
futuresequivalenten;
vi) of de positie de risico's die rechtstreeks 
verband houden met de commerciële 
bedrijvigheid met betrekking tot de 
grondstof, objectief verminderen.

Or. en

Motivering

In de hele Unie moeten samenhangende, gedetailleerde en gestandaardiseerde gegevens 
worden verzameld en geaggregeerd zodat de positielimieten voor afzonderlijke handelaren en 
categorieën handelaren effectief kunnen worden toegepast. Dit zal prijsvormingsdistorsies op 
de markten voor grondstoffenderivaten helpen voorkomen en het ontstaan van systeemrisico 
helpen detecteren en voorkomen.

Amendement 1168
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden, deelnemers en hun cliënten
worden door de gereglementeerde markt, 
de MTF of de OTF op grond van de aard 
van hun hoofdactiviteit, rekening houdend 
met eventuele verleende vergunningen, in 
een van de volgende categorieën 
handelaren ingedeeld:

3. Personen die een positie aanhouden in 
een relevant financieel instrument worden 
door de gereglementeerde markt, de MTF 
of de OTF of, in voorkomend geval, de 
bevoegde autoriteiten volgens expliciete 
door de ESMA vastgelegde richtsnoeren 
en criteria en op grond van de aard van 
hun hoofdactiviteit, rekening houdend met 
eventuele verleende vergunningen, in een 
van de volgende categorieën handelaren 
ingedeeld:

Or. en
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Amendement 1169
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden, deelnemers en hun cliënten
worden door de gereglementeerde markt, 
de MTF of de OTF op grond van de aard 
van hun hoofdactiviteit, rekening houdend 
met eventuele verleende vergunningen, in 
een van de volgende categorieën 
handelaren ingedeeld:

3. Personen die een positie aanhouden in 
een relevant financieel instrument worden 
op grond van de aard van hun 
hoofdactiviteit, rekening houdend met 
eventuele verleende vergunningen, in een 
van de volgende categorieën handelaren 
ingedeeld:

Or. en

Amendement 1170
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) handelsondernemingen; d) handelsondernemingen die bona fide 
afdekkingstransacties verrichten;

Or. en

Amendement 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal hausse- en baisseposities 

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal hausse- en baisseposities 
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per categorie handelaar gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande posities per categorie en 
het aantal handelaren per categorie.

per categorie handelaar gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande posities per categorie en 
het aantal handelaren per categorie.

In de verslagen als bedoeld in lid 1, onder 
a), en lid 1 bis wordt ook een onderscheid 
gemaakt tussen:
i) posities waarvan is vastgesteld dat zij de 
risico's die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid met betrekking 
tot de grondstof verband houden, objectief 
verminderen;
ii) andere posities.

Or. en

Motivering

Om samenhangende positielimieten op alle handelsplatforms te kunnen toepassen, moeten 
transacties die geen verband houden met de onderliggende commerciële blootstelling worden 
aangemerkt en gemeld. Aan de hand van de gegevens in dit systeem zullen de bevoegde 
autoriteiten de opbouw van verdere posities die niet voor afdekking dienen, tijdelijk kunnen 
beperken. Het zal de bevoegde autoriteiten ook helpen grote systeemrisico's in de gaten te 
houden en te beperken.

Amendement 1172
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal hausse- en baisseposities 
per categorie handelaar gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande posities per categorie en 
het aantal handelaren per categorie.

In de in lid 1 vermelde verslagen wordt het 
aantal hausse- en baisseposities per 
categorie handelaar gespecificeerd, alsook 
eventuele veranderingen daarin sinds het 
vorige verslag, het percentage totale 
openstaande posities per categorie en het 
aantal handelaren per categorie.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt 
tussen posities die de risico's die 
rechtstreeks met de commerciële 
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bedrijvigheid met betrekking tot de 
grondstof verband houden, objectief 
verminderen en andere posities.

Or. en

Amendement 1173
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal hausse- en baisseposities 
per categorie handelaar gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande posities per categorie en 
het aantal handelaren per categorie.

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal en de marktwaarde en 
nominale waarde van bruto en 
openstaande hausse- en baisseposities per 
categorie positiehouder gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande hausse- en 
baisseposities per categorie en het aantal
positiehouders per categorie.

Or. en

Amendement 1174
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal hausse- en baisseposities 
per categorie handelaar gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande posities per categorie en 
het aantal handelaren per categorie.

In de in lid 1, onder a), vermelde verslagen 
wordt het aantal hausse- en baisseposities 
per categorie positiehouder gespecificeerd, 
alsook eventuele veranderingen daarin 
sinds het vorige verslag, het percentage 
totale openstaande hausse- en 
baisseposities per categorie en het aantal
positiehouders per categorie.
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Or. en

Amendement 1175
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de verslagen als bedoeld 
onder a), a bis) en b), wordt bij de 
berekening van bruto en openstaande 
hausse- en baisseposities en nominale 
waarden die rechtstreeks of 
onrechtstreeks door de betrokken persoon 
worden aangehouden, ook via of met 
behulp van een index, een effectenkorf of 
andere belangen in een op een beurs 
verhandeld fonds of soortgelijke entiteit, 
in aanmerking genomen of er 
verschillende beleggingsstrategieën 
worden nagestreefd ten aanzien van 
bepaalde activa of categorieën van activa 
via meer dan een fonds, en of meer dan 
een portefeuille binnen dezelfde entiteit op 
discretionaire basis beheerd wordt in 
navolging van dezelfde 
beleggingsstrategie ten aanzien van 
bepaalde activa of een bepaalde categorie 
van activa.

Or. en

Amendement 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
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technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm van de in lid 1, 
onder a), vermelde verslagen en de inhoud 
van de overeenkomstig lid 2 te verstrekken 
informatie.

technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm van de in lid 1, 
onder a), en lid 1 bis vermelde verslagen 
en de inhoud van de overeenkomstig lid 2 
te verstrekken informatie.

Or. en

Amendement 1177
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm van de in lid 1, 
onder a), vermelde verslagen en de inhoud 
van de overeenkomstig lid 2 te verstrekken 
informatie.

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm van de in lid 1, 
onder a), vermelde verslagen en de inhoud 
van de overeenkomstig lid 2 en artikel 59, 
lid 1, te verstrekken informatie.

Or. en

Amendement 1178
Rachida Dati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm van de in lid 1, 
onder a), vermelde verslagen en de inhoud 
van de overeenkomstig lid 2 te verstrekken 
informatie.

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm van de in lid 1, 
onder a), vermelde verslagen, de inhoud 
van de overeenkomstig lid 2 te verstrekken 
informatie en het tijdsbestek voor de 
indiening.

Or. fr
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Motivering

De bijzonderheden over de posities moeten ter beschikking worden gesteld aangezien er 
wekelijks verslag wordt uitgebracht. Daarom is het niet nodig de posities in realtime te 
ontvangen. Door de kosten die dit vereiste met zich zou brengen voor deelnemers aan 
gereglementeerde markten MTF's en OTF's zou het niet in verhouding staan tot het beoogde 
doel. De redelijke termijn zal door de bevoegde autoriteit worden bepaald.

Amendement 1179
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om de in lid 1, laatste 
alinea, vermelde drempels te specificeren 
en de in lid 3 vermelde categorieën leden, 
deelnemers of cliënten te verfijnen.

5. De ESMA legt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor aan 
de Commissie met betrekking tot 
maatregelen om de in lid 1, laatste alinea, 
vermelde drempels te specificeren, en de
relevante richtsnoeren, criteria en 
kennisgevingseisen vast voor de
specificatie van de in lid 3 vermelde 
categorieën leden, deelnemers, OTC-
handelaren of cliënten.

Or. en

Amendement 1180
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om de in lid 1, laatste 
alinea, vermelde drempels te specificeren 
en de in lid 3 vermelde categorieën leden, 

5. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de in 
lid 1, laatste alinea, vermelde drempels te 
specificeren en de in lid 3 vermelde 
categorieën leden, deelnemers of cliënten 
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deelnemers of cliënten te verfijnen. te verfijnen.

Or. en

Motivering

Dit is een technische kwestie en kan dus beter door de ESMA worden behandeld.

Amendement 1181
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om de in lid 1, laatste 
alinea, vermelde drempels te specificeren 
en de in lid 3 vermelde categorieën leden, 
deelnemers of cliënten te verfijnen.

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om de in lid 1, laatste 
alinea, vermelde drempels te specificeren 
en de in lid 3 vermelde categorieën
positiehouders te verfijnen.

Or. en

Amendement 1182
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt de ontwerpen van deze 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2012] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
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Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 1183
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 95 uitvoeringshandelingen vast te 
stellen met betrekking tot maatregelen om 
voor te schrijven dat alle in lid 1, onder a), 
bedoelde verslagen op een bepaald 
wekelijks tijdstip aan de ESMA moeten 
worden toegezonden met het oog op de 
gecentraliseerde bekendmaking ervan 
door de ESMA.

Schrappen

Or. en

Amendement 1184
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 95 uitvoeringshandelingen vast te 
stellen met betrekking tot maatregelen om 
voor te schrijven dat alle in lid 1, onder a), 
bedoelde verslagen op een bepaald 
wekelijks tijdstip aan de ESMA moeten 
worden toegezonden met het oog op de 
gecentraliseerde bekendmaking ervan door 
de ESMA.

De ESMA kan voorschrijven dat alle in lid 
1, onder a), bedoelde verslagen op een 
bepaald wekelijks tijdstip moeten worden 
toegezonden met het oog op de 
gecentraliseerde bekendmaking ervan.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
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[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
___________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Dit is een technische kwestie en kan dus beter door de ESMA worden behandeld.

Amendement 1185
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificering van de maatregelen om voor 
te schrijven dat alle in lid 1, onder a), 
bedoelde verslagen op een bepaald 
dagelijks tijdstip aan de ESMA moeten 
worden toegezonden met het oog op de 
gecentraliseerde bekendmaking ervan 
door de ESMA. Deze technische normen 
zullen openbare rapportage op makkelijk 
toegankelijke wijze mogelijk maken, zodat 
trends en risico's in de 
grondstoffenderivatenhandel op 
handelsplatforms, OTC en de 
onderliggende grondstoffenmarkten 
zichtbaar zullen zijn.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
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gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische uitvoeringsnormen 
op basis van de ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 1186
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor de toepassing van artikel 59, 
lid 1, ontwikkelt de ESMA in nauwe 
samenwerking met het ESRB en andere 
relevante sectorale toezichthouders uit de 
Unie en uit derde landen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen waarin een 
reeks relevante indicatoren en drempels 
worden gespecificeerd die nodig zijn voor 
het toezicht op de kenmerken van 
onderliggende grondstofmarkten, evenals 
de bijzonderheden van de fijnmazige en 
geaggregeerde informatie die door 
marktdeelnemers, gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's en 
transactieregisters die over een 
vergunning krachtens Verordening (EU) 
nr. .../... [EMIR] beschikken, moeten 
worden voorgelegd aan de relevante 
bevoegde autoriteiten, de ESMA en het 
ESRB.
Deze indicatoren worden met name door 
de bevoegde autoriteiten en de ESMA-
afdeling voor grondstoffen, opgericht in 
overeenstemming met artikel 35 van 
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Verordening (EU) nr. …/… [MIFIR], 
gebruikt om een permanente en 
fijnmazige grondige beoordeling uit te 
voeren van de productie-, consumptie-, 
bemiddelings- en vervoerpatronen, de 
geraamde en officiële inventarisniveaus, 
met inbegrip van voorafbetaalde 
contracten, de reservecapaciteit en de 
langetermijntrends van vraag en aanbod 
van onderliggende grondstoffenmarkten 
en de marktvolatiliteit en patronen in het 
verband tussen onderliggende 
grondstoffenmarkten en andere activa en 
categorieën activa.
De ESMA legt de ontwerpen van deze 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2012] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 1187
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 staan de lidstaten 
elke marktexploitant toe de 
datarapporteringsdiensten van een APA, 
een CTP en een ARM te exploiteren, mits 
eerst is vastgesteld dat deze de bepalingen 
van deze titel naleeft. Een dergelijke dienst 
wordt in hun vergunning opgenomen.

2. In afwijking van lid 1 staan de lidstaten 
elke marktexploitant toe de 
datarapporteringsdiensten van een APA en 
een ARM te exploiteren, mits eerst is 
vastgesteld dat deze de bepalingen van 
deze titel naleeft. Een dergelijke dienst 
wordt in hun vergunning opgenomen.

Or. en
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Amendement 1188
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle
leden van het leidinggevend orgaan van 
een aanbieder van 
dararapporteringsdiensten steeds als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden.

1. De leden van het leidinggevend orgaan 
van een aanbieder van 
dararapporteringsdiensten staan steeds als 
voldoende betrouwbaar bekend,
beschikken over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring en besteden
genoeg tijd aan de vervulling van hun 
taken.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het leidinggevend orgaan in zijn geheel 
genomen beschikt over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring om inzicht te 
hebben in de activiteiten van de aanbieder 
van dararapporteringsdiensten. De 
lidstaten dragen er zorg voor dat elk lid 
van het leidinggevend orgaan eerlijk, 
integer en met onafhankelijkheid van geest
handelt om de besluiten van de hoogste 
leiding effectief te beoordelen en in vraag 

Het leidinggevend orgaan in zijn geheel 
genomen beschikt over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring om inzicht te 
hebben in de activiteiten van de aanbieder 
van dararapporteringsdiensten. Elk lid van 
het leidinggevend orgaan handelt eerlijk, 
integer en met onafhankelijkheid van geest 
om de besluiten van de hoogste leiding 
effectief te beoordelen en in vraag te 
stellen.
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te stellen.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn 
ingediend door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 1190
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een marktexploitant een 
vergunning tot exploitatie van een APA, 
een CTP of een ARM aanvraagt en de 
leden van het leidinggevend orgaan van de 
APA, de CTP of de ARM dezelfden zijn 
als de leden van het leidinggevend orgaan 
van de gereglementeerde markt, worden 
die personen geacht te voldoen aan de 
vereisten van de eerste alinea.

Wanneer een marktexploitant een 
vergunning tot exploitatie van een APA of 
een ARM aanvraagt en de leden van het 
leidinggevend orgaan van de APA of de 
ARM dezelfden zijn als de leden van het 
leidinggevend orgaan van de 
gereglementeerde markt, worden die 
personen geacht te voldoen aan de 
vereisten van de eerste alinea.

Or. en

Amendement 1191
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 65 bis
Instelling van een Europese 
transactiemeldingsregeling

1. Er wordt een Europese 
transactiemeldingsregeling ingesteld om 
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alle gegevens te consolideren over 
transacties in aandelen en aan aandelen 
verwante instrumenten die tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of op een gereglementeerde 
markt of een MTF worden verhandeld.
2. De Europese 
transactiemeldingsregeling wordt beheerd 
door één EU-entiteit volgens 
voorschriften die de Commissie door 
middel van gedelegeerde handelingen 
vaststelt. In de gedelegeerde handelingen 
wordt ook de procedure beschreven om 
deze entiteit aan te wijzen door middel van 
een aanbesteding door de Commissie.
3. De Europese 
transactiemeldingsregeling wordt ten 
minste (2) jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn uitgebreid tot andere 
financiële instrumenten dan aandelen, en 
met name obligaties.

Or. en

Amendement 1192
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie die de APA openbaar 
maakt, omvat ten minste de volgende 
bijzonderheden:
a) de identificatiecode van het financiële 
instrument;
b) de prijs waartegen de transactie is 
gesloten;
c) de omvang van de transactie;
d) het tijdstip waarop de transactie heeft 
plaatsgevonden;
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e) het tijdstip waarop de transactie is 
gemeld;
f) de eenheid van de prijs van de 
transactie;
g) het handelsplatform waarop de 
transactie is uitgevoerd of anders de code 
"OTC";
h) in voorkomend geval, een indicator dat 
de transactie aan specifieke voorwaarden 
onderworpen was.

Or. en

Motivering

De voorgestelde commerciële oplossing voor marktgegevens zal slechts nauwkeurige en 
betaalbare geconsolideerde gegevens leveren als de ESMA gemeenschappelijke Europese 
normen vaststelt en als de kwaliteit en samenhang van de gegevens vervolgens worden 
gegarandeerd door de goedgekeurde publicatievoorzieningen (APA's) die de marktgegevens 
openbaar maken.

Amendement 1193
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat een CTP in adequate gedragsregels en 
afdoende regelingen moet voorzien om 
overeenkomstig de artikelen 5 en 19 van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
openbaar gemaakte informatie te 
verzamelen, in een continue elektronische 
datastroom te consolideren en tegen 
redelijke commerciële voorwaarden voor 
het publiek beschikbaar te stellen binnen 
een tijdsspanne die realtime zo dicht 
mogelijk benadert als technisch haalbaar 
is, waarbij ten minste de volgende 
bijzonderheden worden verstrekt:

1. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat een CTP in adequate gedragsregels en 
afdoende regelingen moet voorzien om 
overeenkomstig de artikelen 5 en 19 van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
openbaar gemaakte informatie te 
verzamelen, in een continue elektronische 
datastroom te consolideren en tegen 
redelijke commerciële voorwaarden in 
realtime voor het publiek beschikbaar te 
stellen, waarbij ten minste de volgende 
bijzonderheden worden verstrekt:

Or. en
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Motivering

Om alle twijfel uit de weg te ruimen kan de bewoording "binnen een tijdsspanne die realtime 
zo dicht mogelijk benadert als technisch haalbaar is" het beste worden vervangen door "in 
realtime". Dit laatste is een gevestigde bewoording uit MiFID I, die vooral op transparantie 
na otc-handel van toepassing is. "Realtime" laat een vertraging van maximaal drie minuten 
toe als de transactie telefonisch plaatsvindt.

Amendement 1194
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) in voorkomend geval, het 
geautomatiseerde handelssysteem dat de 
transactie heeft gegenereerd;

Or. en

Motivering

Aangezien een groot deel van de transacties niet door mensen, maar door algoritmes wordt 
gegenereerd, is het belangrijk te weten welk algoritme is gebruikt.

Amendement 1195
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) indien de transactie "OTC" is 
uitgevoerd, de aard van de transactie;

Or. en
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Amendement 1196
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) of de transactie een baissetransactie 
was als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, 
onder b), van Verordening (EU) nr. 
236/2012.

Or. en

Amendement 1197
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie wordt 15 minuten na de 
bekendmaking van een transactie 
kosteloos beschikbaar gesteld. De lidstaat 
van herkomst schrijft voor dat de CTP in 
staat moet zijn deze informatie op 
efficiënte en consistente wijze te 
verspreiden, zodat deze snel en op niet-
discriminerende basis toegankelijk is in 
vormen die gemakkelijk toegankelijk en 
bruikbaar zijn voor marktdeelnemers.

De geconsolideerde informatie na de 
handel wordt 15 minuten na de 
bekendmaking vrij van
gegevensvergunningsvergoedingen als 
openbare informatie beschikbaar gesteld.
Marktprofessionals krijgen toegang tot 
realtime gegevens tegen een redelijke 
commerciële vergoeding die door de CTP 
wordt geïnd. De lidstaat van herkomst 
schrijft voor dat de CTP in staat moet zijn 
deze informatie op efficiënte en consistente 
wijze te verspreiden, zodat deze snel en op 
niet-discriminerende basis toegankelijk is 
in vormen die gemakkelijk toegankelijk en 
bruikbaar zijn voor marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

De informatie wordt 15 minuten na de bekendmaking van een transactie kosteloos 
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beschikbaar gesteld. De bewoording moet worden aangepast zodat de CTP kan worden 
betaald voor de aggregatiediensten. Aangezien de gegevensbronnen (handelsplatformen) in 
dit geval geen gegevensvergunningsvergoeding zouden vragen, zou dit een zeer 
kosteneffectieve oplossing zijn.

Amendement 1198
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) in voorkomend geval, het 
geautomatiseerde handelssysteem dat de 
transactie heeft gegenereerd;

Or. en

Amendement 1199
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) indien de transactie "OTC" is 
uitgevoerd, de aard van de transactie;

Or. en

Amendement 1200
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie wordt 15 minuten na de 
bekendmaking van een transactie kosteloos
beschikbaar gesteld. De lidstaat van 
herkomst schrijft voor dat de CTP in staat 
moet zijn deze informatie op efficiënte en 
consistente wijze te verspreiden, zodat 
deze snel en op niet-discriminerende basis 
toegankelijk is in algemeen aanvaarde 
vormen die interoperabel zijn en 
gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn 
voor marktdeelnemers.

De geconsolideerde informatie na de 
handel wordt 15 minuten na de 
bekendmaking van een transactie vrij van 
gegevensvergunningsvergoedingen als 
openbare informatie beschikbaar gesteld.
Marktprofessionals krijgen toegang tot 
realtime informatie tegen een redelijke 
commerciële vergoeding die door de CTP 
wordt geïnd. De lidstaat van herkomst 
schrijft voor dat de CTP in staat moet zijn 
deze informatie op efficiënte en consistente 
wijze te verspreiden, zodat deze snel en op 
niet-discriminerende basis toegankelijk is 
in algemeen aanvaarde vormen die 
interoperabel zijn en gemakkelijk
toegankelijk en bruikbaar zijn voor 
marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

De informatie wordt 15 minuten na de bekendmaking van een transactie kosteloos 
beschikbaar gesteld. De bewoording moet worden aangepast zodat de CTP kan worden 
betaald voor de aggregatiediensten. Aangezien de gegevensbronnen (handelsplatformen) in 
dit geval geen gegevensvergunningsvergoeding zouden vragen, zou dit een zeer 
kosteneffectieve oplossing zijn.

Amendement 1201
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de CTP ervoor moet zorgen dat de 
verstrekte gegevens geconsolideerde 
gegevens zijn van ten minste de
gereglementeerde markten, MTF's, OTF's 
en APA's en tevens betrekking hebben op 
de financiële instrumenten die

3. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de CTP ervoor moet zorgen dat de 
verstrekte gegevens geconsolideerde 
gegevens zijn van alle gereglementeerde 
markten, MTF's, OTF's en APA's en tevens 
betrekking hebben op de financiële 
instrumenten die onder deze richtlijn 
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overeenkomstig lid 8, onder c), via
gedelegeerde handelingen zijn 
gespecificeerd.

vallen, zodat een volledige 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling wordt 
aangeboden.

Or. en

Motivering

De enige manier om te zorgen voor een volledige geconsolideerde transactiemeldingsregeling 
via concurrerende commerciële aanbieders is te vereisen dat de gegevens van alle 
geregistreerde APA's worden geconsolideerd. Daarom zullen alle gemelde transacties 
worden geconsolideerd. De CTP's zullen blijven concurreren, maar investeerders zullen over 
een volledige geconsolideerde transactiemeldingsregeling beschikken waarmee zij kunnen 
zien of zij daadwerkelijk een "optimale uitvoering" van hun handel hebben verkregen.

Amendement 1202
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de CTP ervoor moet zorgen dat de 
verstrekte gegevens geconsolideerde 
gegevens zijn van ten minste de 
gereglementeerde markten, MTF's, OTF's 
en APA's en tevens betrekking hebben op
de financiële instrumenten die 
overeenkomstig lid 8, onder c), via 
gedelegeerde handelingen zijn 
gespecificeerd.

3. De ESMA schrijft voor dat de CTP 
ervoor moet zorgen dat de verstrekte 
gegevens geconsolideerde gegevens zijn 
van ten minste de gereglementeerde 
markten, MTF's, OTF's en APA's en tevens 
betrekking hebben op alle financiële 
instrumenten.

Or. en

Motivering

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
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tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendement 1203
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de CTP ervoor moet zorgen dat de 
verstrekte gegevens geconsolideerde 
gegevens zijn van ten minste de 
gereglementeerde markten, MTF's, OTF's
en APA's en tevens betrekking hebben op 
de financiële instrumenten die 
overeenkomstig lid 8, onder c), via 
gedelegeerde handelingen zijn 
gespecificeerd.

3. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de CTP ervoor moet zorgen dat de 
verstrekte gegevens geconsolideerde 
gegevens zijn van ten minste de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
APA's en tevens betrekking hebben op de 
financiële instrumenten die 
overeenkomstig lid 8, onder c), via 
gedelegeerde handelingen zijn 
gespecificeerd.

Or. en

Amendement 1204
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 

7. De Commissie stelt uiterlijk […]*
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast met betrekking tot 
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tot maatregelen ter verduidelijking van wat 
onder de in de leden 1 en 2 bedoelde 
redelijke commerciële voorwaarden voor 
de verlening van toegang tot datastromen 
moet worden verstaan.

maatregelen ter verduidelijking van wat 
onder de in de leden 1 en 2 bedoelde 
redelijke commerciële voorwaarden voor 
de verlening van toegang tot datastromen 
moet worden verstaan.

_________________
*PB datum invoegen: 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vaststelling van een termijn waarbinnen de Commissie moet optreden.

Amendement 1205
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter specificatie van:

8. De Commissie stelt uiterlijk […]*
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast met betrekking tot 
maatregelen ter specificatie van:

_________________
*PB datum invoegen: 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vaststelling van een termijn waarbinnen de Commissie moet optreden.

Amendement 1206
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 8 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de handelsplatforms en APA's en de 
financiële instrumenten waarover in de
datastroom gegevens moeten worden 
verstrekt;

Schrappen

Or. en

Amendement 1207
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de handelsplatforms en APA's en de 
financiële instrumenten waarover in de 
datastroom gegevens moeten worden 
verstrekt;

Schrappen

Or. en

Motivering

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point,
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Amendement 1208
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 8 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) andere middelen om te garanderen dat 
de gegevens die door verschillende CTP's 
worden bekendgemaakt, consistent zijn en 
kunnen worden afgezet tegen en 
vergeleken met vergelijkbare gegevens uit 
andere bronnen.

d) andere middelen om te garanderen dat 
de gegevens die door verschillende CTP's 
worden bekendgemaakt, dezelfde zijn.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel zou kunnen overeenstemmen met de huidige marktpraktijk (twee zeer 
verschillende reeksen gegevens kunnen onderling consistent zijn mits de verschillen kunnen 
worden uitgelegd). Dit leidt echter niet tot één reeks gegevens die via diverse bronnen kan 
worden geraadpleegd. Dit is het doel van het amendement.

Amendement 1209
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie wijst via een billijke 
en transparante openbare aanbesteding 
één Europese CTP aan. Wanneer zij de 
CTP aanwijst, houdt de Commissie 
rekening met de mate waarin de 
gegadigden kunnen voldoen aan de in dit 
artikel genoemde voorwaarden, de 
kwaliteit van de diensten die zij aanbieden 
en de vergoedingen die zij vragen.
Om een billijke en transparante openbare 
aanbesteding te garanderen, ontwikkelt de 
ESMA ontwerpen van technische 
reguleringsnormen ter bepaling van de 
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normen die bij de aanbesteding moeten 
worden gehanteerd.

Or. en

Motivering

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendement 1210
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 67 bis
Eén geconsolideerde database

Uiterlijk […]* brengt de ESMA een 
advies aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie uit over de 
beschikbaarheid van geconsolideerde 
informatie na de handel van hoge 
kwaliteit die de gehele markt omvat en 
overeenkomstig de artikelen 5 en 19 van 
Verordening (EU) nr. .../... [EMIR] 
volgens gebruiksvriendelijke normen en 
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tegen een redelijke kostprijs openbaar 
wordt gemaakt.
Als ESMA van mening is dat er geen 
informatie na de handel beschikbaar is 
die overeenkomstig de artikelen 5 en 19 
openbaar wordt gemaakt, of dat deze niet 
van hoge kwaliteit is of niet de gehele 
markt omvat, brengt de ESMA een 
negatief advies uit.
In geval van een negatief advies stelt de 
Commissie binnen drie maanden nadat zij 
het negatieve advies van de ESMA heeft 
ontvangen, overeenkomstig artikel 94 een 
gedelegeerde handeling vast met 
betrekking tot maatregelen ter specificatie 
van de oprichting van één entiteit die een 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling exploiteert 
voor informatie na de handel die 
overeenkomstig de artikelen 5 en 19 
openbaar wordt gemaakt.
Uiterlijk […]** brengt de ESMA een 
advies aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie uit over de 
beschikbaarheid van geconsolideerde 
informatie na de handel van hoge 
kwaliteit die de gehele markt omvat en 
overeenkomstig de artikelen 9 en 20 van 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] 
volgens gebruiksvriendelijke normen en 
tegen een redelijke kostprijs openbaar 
wordt gemaakt.
Als ESMA van mening is dat er geen 
informatie na de handel beschikbaar is 
die overeenkomstig de artikelen 9 en 20 
openbaar wordt gemaakt, of dat deze niet 
van hoge kwaliteit is of niet de gehele 
markt omvat, brengt de ESMA een 
negatief advies uit.
In geval van een negatief advies stelt de 
Commissie binnen drie maanden nadat zij 
het negatieve advies van de ESMA heeft 
ontvangen, overeenkomstig artikel 94 een 
gedelegeerde handeling vast met 
betrekking tot maatregelen ter specificatie 
van de oprichting van één entiteit die een 
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geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling exploiteert 
voor informatie na de handel die 
overeenkomstig de artikelen 9 en 20 
openbaar wordt gemaakt.
_____________________
* PB: datum invoegen: 6 maanden na de 
toepassing van deze richtlijn.
** PB: datum invoegen: 1 jaar na de 
datum waarop deze richtlijn van 
toepassing wordt.

Or. en


