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Amendement 97
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiële crisis heeft zwakheden in 
de transparantie van de financiële
markten blootgelegd. Het versterken van 
de transparantie is derhalve een van de 
gezamenlijke beginselen voor het 
versterken van het financiële stelsel, zoals 
werd bevestigd door de verklaring van de 
G20 in Londen op 2 april 2009. Om de 
transparantie te versterken en het 
functioneren van de interne markt voor 
financiële instrumenten te verbeteren, moet 
er een nieuw kader worden ingesteld dat 
uniforme vereisten voor de transparantie 
van transacties in markten voor financiële 
instrumenten voorschrijft. Het kader moet 
uitgebreide regels voor een groot aantal 
financiële instrumenten bevatten. Het moet 
een aanvulling vormen op de eisen voor de 
transparantie van orders en transacties met 
betrekking tot aandelen die zijn vastgelegd 
in Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004.

(1) De recente financiële crisis heeft 
nogmaals aangetoond dat markten 
helemaal niet efficiënt zijn, integendeel 
zelfs. Onvoldoende gereglementeerde 
markten hebben de neiging ondoorzichtig 
te worden, wat leidt tot buitensporige 
speculatie en het ontstaan van 
economische zeepbellen met verwoestende 
sociaaleconomische gevolgen. Deze 
herziening heeft als doel een eind te 
maken aan schadelijke speculatie en het 
kanaliseren van spaargeld naar 
productieve beleggingen te ondersteunen.
Het versterken van de transparantie is een 
van de gezamenlijke beginselen voor het 
versterken van het financiële stelsel, zoals 
werd bevestigd door de verklaring van de 
G20 in Londen op 2 april 2009. Om de 
transparantie te versterken en het 
functioneren van de interne markt voor 
financiële instrumenten te verbeteren, moet 
er een nieuw kader worden ingesteld dat 
uniforme vereisten voor de transparantie 
van transacties in markten voor financiële 
instrumenten voorschrijft. Het kader moet 
uitgebreide regels voor een groot aantal 
financiële instrumenten bevatten. Het moet 
een aanvulling vormen op de eisen voor de 
transparantie van orders en transacties met 
betrekking tot aandelen die zijn vastgelegd 
in Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004.

Or. en
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Amendement 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er dienen definities van 
gereglementeerde markt en MTF te worden 
vastgesteld en deze definities moeten nauw 
bij elkaar aansluiten om duidelijk te maken 
dat zij dezelfde georganiseerde-
handelsfuncties bestrijken. Bilaterale 
systemen waarin een 
beleggingsonderneming handelstransacties 
voor eigen rekening uitvoert en niet als 
bemiddelaar tussen koper en verkoper, 
zonder zelf risico te dragen, mogen er niet 
onder vallen. De term "systeem" omvat alle 
markten die bestaan uit een geheel van 
regels en een handelsplatform, alsmede de 
markten die alleen op basis van een geheel 
van regels werken. Gereglementeerde 
markten en MTF's zijn niet verplicht een 
"technisch" systeem voor het matchen van 
orders te exploiteren. Een markt die alleen 
bestaat uit een geheel van regels 
betreffende aspecten die verband houden 
met lidmaatschap, toelating van 
instrumenten tot de handel, handel tussen 
leden, transactiemelding en - waar van 
toepassing - transparantieverplichtingen, is 
een gereglementeerde markt of een MTF in 
de zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, koersen en blijken van 
belangstelling. Het vereiste dat de intenties 
in het systeem moeten worden 
samengebracht volgens niet-discretionaire 
regels die door de exploitant van het 
systeem zijn vastgesteld, betekent dat deze 
intenties volgens de regels, de protocollen 
of de interne werkingsprocedures (met 

(6) De definities van gereglementeerde 
markt en MTF moeten worden 
verduidelijkt en deze definities moeten 
nauw bij elkaar aansluiten om duidelijk te 
maken dat zij dezelfde georganiseerde-
handelsfuncties bestrijken. Bilaterale 
systemen waarin een 
beleggingsonderneming handelstransacties 
voor eigen rekening uitvoert en niet als 
bemiddelaar tussen koper en verkoper, 
zonder zelf risico te dragen, mogen er niet 
onder vallen. De term "systeem" omvat alle 
markten die bestaan uit een geheel van 
regels en een handelsplatform, alsmede de 
markten die alleen op basis van een geheel 
van regels werken. Gereglementeerde 
markten en MTF's zijn niet verplicht een 
"technisch" systeem voor het matchen van 
orders te exploiteren. Een markt die alleen 
bestaat uit een geheel van regels 
betreffende aspecten die verband houden 
met lidmaatschap, toelating van 
instrumenten tot de handel, handel tussen 
leden, transactiemelding en - waar van 
toepassing - transparantieverplichtingen, is 
een gereglementeerde markt of een MTF in 
de zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, noteringen en blijken van 
belangstelling. Om één van de 
voornaamste ambiguïteiten van de 
oorspronkelijke richtlijn aan te pakken, 
mogen de definities van gereglementeerde 
markt en MTF geen verwijzing bevatten 
naar een vereiste inzake deze 
handelsplatformen. De huidige vereisten 



AM\901839NL.doc 5/190 PE489.472v01-00

NL

inbegrip van IT-procedures) van het 
systeem moeten worden samengebracht. 
De uitdrukking "niet-discretionaire regels"
houdt in dat deze regels de 
beleggingsonderneming die een MTF 
exploiteert, geen enkele mogelijkheid 
mogen laten om de interactie tussen de 
intenties te beïnvloeden. In de definities is 
bepaald dat de intenties op zodanige wijze 
moeten worden samengebracht dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit, hetgeen 
betekent dat de uitvoering moet 
plaatsvinden volgens de regels, de 
protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

voor deze twee platformtypes moeten 
onveranderd blijven maar van de 
definities gescheiden worden, zodat de 
definitie op de handelsfunctie slaat, die 
vervolgens aan een duidelijk geheel van 
regels wordt onderworpen. Een van de 
belangrijke vereisten is de eis dat de 
intenties in het systeem moeten worden 
samengebracht volgens niet-discretionaire 
regels die door de exploitant van het 
systeem zijn vastgesteld, wat betekent dat 
deze intenties volgens de regels, de 
protocollen of de interne 
werkingsprocedures (met inbegrip van IT-
procedures) van het systeem moeten 
worden samengebracht. De uitdrukking 
"niet-discretionaire regels" houdt in dat 
deze regels de beleggingsonderneming die 
een MTF exploiteert, geen enkele 
mogelijkheid mogen laten om de interactie 
tussen de intenties te beïnvloeden. In de 
definities is bepaald dat de intenties op 
zodanige wijze moeten worden 
samengebracht dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit, hetgeen betekent dat de 
uitvoering moet plaatsvinden volgens de 
regels, de protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

Or. en

Motivering

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Amendement 99
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er dienen definities van 
gereglementeerde markt en MTF te worden 
vastgesteld en deze definities moeten nauw
bij elkaar aansluiten om duidelijk te maken 
dat zij dezelfde georganiseerde-
handelsfuncties bestrijken. Bilaterale
systemen waarin een 
beleggingsonderneming 
handelstransacties voor eigen rekening 
uitvoert en niet als bemiddelaar tussen 
koper en verkoper, zonder zelf risico te 
dragen, mogen er niet onder vallen. De 
term "systeem" omvat alle markten die 
bestaan uit een geheel van regels en een 
handelsplatform, alsmede de markten die 
alleen op basis van een geheel van regels 
werken. Gereglementeerde markten en
MTF's zijn niet verplicht een "technisch"
systeem voor het matchen van orders te 
exploiteren. Een markt die alleen bestaat 
uit een geheel van regels betreffende 
aspecten die verband houden met 
lidmaatschap, toelating van instrumenten 
tot de handel, handel tussen leden, 
transactiemelding en - waar van toepassing 
- transparantieverplichtingen, is een 
gereglementeerde markt of een MTF in de 
zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, koersen en blijken van 
belangstelling. Het vereiste dat de intenties 
in het systeem moeten worden 
samengebracht volgens niet-discretionaire 
regels die door de exploitant van het 
systeem zijn vastgesteld, betekent dat deze 
intenties volgens de regels, de protocollen 
of de interne werkingsprocedures (met 
inbegrip van IT-procedures) van het 
systeem moeten worden samengebracht. 

(6) Er dienen definities van 
gereglementeerde markt, MTF en OTF te 
worden vastgesteld om georganiseerde 
multilaterale handelsfuncties te omvatten. 
De definities van gereglementeerde markt 
en MTF moeten bij elkaar aansluiten om 
duidelijk te maken dat zij daadwerkelijk
hetzelfde type georganiseerde-
handelsfuncties bestrijken. De definitie van 
OTF moet gelijkaardig zijn maar moet de 
exploitant van de OTF een grotere graad 
van flexibiliteit verlenen bij het vastleggen 
van de regels en procedures ervan, zodat 
de definitie betrekking heeft op alle 
vormen van georganiseerde multilaterale 
handel die niet tot de categorieën van 
gereglementeerde markt en MTF 
behoren. De definities mogen systemen 
waarin een exploitant als opdrachtgever 
handelt, zonder zelf risico te dragen, en
als bemiddelaar optreedt tussen koper en 
verkoper, niet uitsluiten. De term 
"systeem" omvat alle markten die bestaan 
uit een geheel van regels en een 
handelsplatform, alsmede de markten die 
alleen op basis van een geheel van regels 
werken. Gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's zijn niet verplicht een centraal 
orderboeksysteem voor het matchen van 
orders te exploiteren maar mogen andere 
handelsprotocollen hanteren, inclusief 
systemen waarbij gebruikers de koersen 
van verscheidene aanbieders kunnen 
opvragen. Een markt die alleen bestaat uit 
een geheel van regels betreffende aspecten 
die verband houden met lidmaatschap, 
toelating van instrumenten tot de handel, 
handel tussen leden, transactiemelding en -
waar van toepassing -
transparantieverplichtingen, is een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF in de zin van deze richtlijn, en 
volgens deze regels uitgevoerde transacties 
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De uitdrukking "niet-discretionaire 
regels" houdt in dat deze regels de 
beleggingsonderneming die een MTF 
exploiteert, geen enkele mogelijkheid 
mogen laten om de interactie tussen de 
intenties te beïnvloeden. In de definities is 
bepaald dat de intenties op zodanige wijze 
moeten worden samengebracht dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit, hetgeen 
betekent dat de uitvoering moet 
plaatsvinden volgens de regels, de 
protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

worden geacht te zijn verricht volgens de 
systemen van een gereglementeerde markt,
een MTF of een OTF. In de definities is 
bepaald dat de koop- en verkoopintenties 
op zodanige wijze moeten worden 
samengebracht dat er een overeenkomst 
uit voortvloeit, hetgeen betekent dat de 
uitvoering moet plaatsvinden volgens de 
regels, de protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem. De 
term "koop- en verkoopintenties" moet in 
brede zin worden opgevat en omvat orders, 
noteringen en blijken van belangstelling. 
Gereglementeerde markten en MTF's 
moeten onderworpen worden aan het
vereiste dat de intenties in het systeem 
worden samengebracht volgens niet-
discretionaire regels die door de exploitant 
van het systeem zijn vastgesteld, wat
betekent dat deze intenties volgens de 
regels, de protocollen of de interne 
werkingsprocedures (met inbegrip van IT-
procedures) van het systeem moeten 
worden samengebracht. Deze regels laten
de gereglementeerde markt of
beleggingsonderneming die een MTF 
exploiteert, geen enkele mogelijkheid om 
de interactie tussen de intenties te 
beïnvloeden.

Or. en

Motivering

Alle handelsplatformen – RM's, MTF's en OTF's – moeten aan gelijkaardige, strenge eisen 
voldoen betreffende de toegang tot en de uitvoering van handelstransacties via het systeem. 
Met het oog op voldoende flexibiliteit binnen de regeling om broker crossing networks en 
bepaalde types platformen voor de handel in gestandaardiseerde, liquide derivaten te kunnen 
omvatten, is het niettemin nodig de exploitanten van OTF's een hogere graad van flexibiliteit 
te verlenen voor wat betreft de vastlegging van hun regels en procedures.

Amendement 100
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er dienen definities van 
gereglementeerde markt en MTF te worden 
vastgesteld en deze definities moeten nauw 
bij elkaar aansluiten om duidelijk te maken 
dat zij dezelfde georganiseerde-
handelsfuncties bestrijken. Bilaterale 
systemen waarin een 
beleggingsonderneming handelstransacties 
voor eigen rekening uitvoert en niet als 
bemiddelaar tussen koper en verkoper, 
zonder zelf risico te dragen, mogen er niet 
onder vallen. De term "systeem" omvat alle 
markten die bestaan uit een geheel van 
regels en een handelsplatform, alsmede de 
markten die alleen op basis van een geheel 
van regels werken. Gereglementeerde 
markten en MTF's zijn niet verplicht een 
"technisch" systeem voor het matchen van 
orders te exploiteren. Een markt die alleen 
bestaat uit een geheel van regels 
betreffende aspecten die verband houden 
met lidmaatschap, toelating van 
instrumenten tot de handel, handel tussen 
leden, transactiemelding en - waar van 
toepassing - transparantieverplichtingen, is 
een gereglementeerde markt of een MTF in 
de zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, koersen en blijken van 
belangstelling. Het vereiste dat de intenties 
in het systeem moeten worden 
samengebracht volgens niet-discretionaire 
regels die door de exploitant van het 
systeem zijn vastgesteld, betekent dat deze 
intenties volgens de regels, de protocollen 
of de interne werkingsprocedures (met 
inbegrip van IT-procedures) van het 
systeem moeten worden samengebracht. 
De uitdrukking "niet-discretionaire regels"
houdt in dat deze regels de 
beleggingsonderneming die een MTF 

(6) De definities van gereglementeerde 
markt en MTF te worden vastgesteld 
moeten nauw bij elkaar blijven aansluiten 
om duidelijk te maken dat zij dezelfde 
georganiseerde-handelsfuncties bestrijken. 
Bilaterale systemen waarin een 
beleggingsonderneming handelstransacties 
voor eigen rekening uitvoert en niet als 
bemiddelaar tussen koper en verkoper, 
zonder zelf risico te dragen, mogen er niet 
onder vallen. De term "systeem" omvat alle 
markten die bestaan uit een geheel van 
regels en een handelsplatform, alsmede de 
markten die alleen op basis van een geheel 
van regels werken. Gereglementeerde 
markten en MTF's zijn niet verplicht een 
"technisch" systeem voor het matchen van 
orders te exploiteren. Een markt die alleen 
bestaat uit een geheel van regels 
betreffende aspecten die verband houden 
met lidmaatschap, toelating van 
instrumenten tot de handel, handel tussen 
leden, transactiemelding en - waar van 
toepassing - transparantieverplichtingen, is 
een gereglementeerde markt of een MTF in 
de zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, noteringen en blijken van 
belangstelling. Om de handelsfunctie van 
gereglementeerde markten en MTF's 
expliciet te maken, moeten de definities 
van gereglementeerde markt en PTF aan 
een duidelijk geheel van regels worden 
onderworpen. Bijgevolg moeten de 
vereisten voor platformtypes apart 
vermeld worden. Een apart te houden 
vereiste betreft de verplichting om de 
intenties in het systeem samen te brengen
volgens niet-discretionaire regels die door 
de exploitant van het systeem zijn 
vastgesteld, wat betekent dat deze intenties 
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exploiteert, geen enkele mogelijkheid 
mogen laten om de interactie tussen de 
intenties te beïnvloeden. In de definities is 
bepaald dat de intenties op zodanige wijze 
moeten worden samengebracht dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit, hetgeen 
betekent dat de uitvoering moet 
plaatsvinden volgens de regels, de 
protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

volgens de regels, de protocollen of de 
interne werkingsprocedures (met inbegrip 
van IT-procedures) van het systeem 
moeten worden samengebracht. De 
uitdrukking "niet-discretionaire regels"
houdt in dat deze regels de 
beleggingsonderneming die een MTF 
exploiteert, geen enkele mogelijkheid 
mogen laten om de interactie tussen de 
intenties te beïnvloeden. In de definities is 
bepaald dat de intenties op zodanige wijze 
moeten worden samengebracht dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit, hetgeen 
betekent dat de uitvoering moet 
plaatsvinden volgens de regels, de 
protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

Or. en

Motivering

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Amendement 101
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er dienen definities van 
gereglementeerde markt en MTF te worden 
vastgesteld en deze definities moeten nauw 
bij elkaar aansluiten om duidelijk te maken 
dat zij dezelfde georganiseerde-

(6) De definities van gereglementeerde 
markt en MTF moeten worden 
verduidelijkt en moeten nauw bij elkaar 
aansluiten om duidelijk te maken dat zij 
dezelfde georganiseerde-handelsfuncties 
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handelsfuncties bestrijken. Bilaterale 
systemen waarin een 
beleggingsonderneming handelstransacties 
voor eigen rekening uitvoert en niet als 
bemiddelaar tussen koper en verkoper, 
zonder zelf risico te dragen, mogen er niet 
onder vallen. De term "systeem" omvat alle 
markten die bestaan uit een geheel van 
regels en een handelsplatform, alsmede de 
markten die alleen op basis van een geheel 
van regels werken. Gereglementeerde 
markten en MTF's zijn niet verplicht een 
"technisch" systeem voor het matchen van 
orders te exploiteren. Een markt die alleen 
bestaat uit een geheel van regels 
betreffende aspecten die verband houden 
met lidmaatschap, toelating van 
instrumenten tot de handel, handel tussen 
leden, transactiemelding en - waar van 
toepassing - transparantieverplichtingen, is 
een gereglementeerde markt of een MTF in 
de zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, koersen en blijken van 
belangstelling. Het vereiste dat de intenties 
in het systeem moeten worden 
samengebracht volgens niet-discretionaire 
regels die door de exploitant van het 
systeem zijn vastgesteld, betekent dat deze 
intenties volgens de regels, de protocollen 
of de interne werkingsprocedures (met 
inbegrip van IT-procedures) van het 
systeem moeten worden samengebracht. 
De uitdrukking "niet-discretionaire regels"
houdt in dat deze regels de 
beleggingsonderneming die een MTF 
exploiteert, geen enkele mogelijkheid 
mogen laten om de interactie tussen de 
intenties te beïnvloeden. In de definities is 
bepaald dat de intenties op zodanige wijze 
moeten worden samengebracht dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit, hetgeen 
betekent dat de uitvoering moet 
plaatsvinden volgens de regels, de 

bestrijken. Bilaterale systemen waarin een 
beleggingsonderneming handelstransacties 
voor eigen rekening uitvoert en niet als 
bemiddelaar tussen koper en verkoper, 
zonder zelf risico te dragen, mogen er niet 
onder vallen. De term "systeem" omvat alle 
markten die bestaan uit een geheel van 
regels en een handelsplatform, alsmede de 
markten die alleen op basis van een geheel 
van regels werken. Gereglementeerde 
markten en MTF's zijn niet verplicht een 
"technisch" systeem voor het matchen van 
orders te exploiteren. Een markt die alleen 
bestaat uit een geheel van regels 
betreffende aspecten die verband houden 
met lidmaatschap, toelating van 
instrumenten tot de handel, handel tussen 
leden, transactiemelding en - waar van 
toepassing - transparantieverplichtingen, is 
een gereglementeerde markt of een MTF in 
de zin van deze richtlijn, en volgens deze 
regels uitgevoerde transacties worden 
geacht te zijn verricht volgens de systemen 
van een gereglementeerde markt of een 
MTF. De term "koop- en verkoopintenties"
moet in brede zin worden opgevat en 
omvat orders, koersen en blijken van 
belangstelling. Een van de belangrijke 
vereisten is de eis dat de intenties in het 
systeem moeten worden samengebracht 
volgens niet-discretionaire regels die door 
de exploitant van het systeem zijn 
vastgesteld, wat betekent dat deze intenties 
volgens de regels, de protocollen of de 
interne werkingsprocedures (met inbegrip 
van IT-procedures) van het systeem 
moeten worden samengebracht. De 
uitdrukking "niet-discretionaire regels"
houdt in dat deze regels de 
beleggingsonderneming die een MTF 
exploiteert, geen enkele mogelijkheid 
mogen laten om de interactie tussen de 
intenties te beïnvloeden. In de definities is 
bepaald dat de intenties op zodanige wijze 
moeten worden samengebracht dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit, hetgeen 
betekent dat de uitvoering moet 
plaatsvinden volgens de regels, de 
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protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

protocollen of de interne 
exploitatieprocedures van het systeem.

Or. en

Amendement 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie 
georganiseerde handelsfaciliteiten 
(organised trading facility OTF) te 
introduceren. Deze nieuwe categorie 
wordt breed gedefinieerd, zodat nu en in 
de toekomst alle typen georganiseerde 
uitvoering en regeling van handel die niet 
overeenkomen met de functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie omvat 
ook systemen die in aanmerking komen 
voor de handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten. Zij omvat 
geen faciliteiten waarbij niet daadwerkelijk 
een transactie wordt uitgevoerd of geregeld 
in het systeem, zoals mededelingenborden 
die worden gebruikt om koop- en 

(7) Om de Europese markten transparanter, 
veiliger en efficiënter te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig de bestaande categorieën
handelsfaciliteiten te verduidelijken zodat 
alle functioneel identieke transacties aan 
dezelfde regels onderworpen zijn. Deze 
verduidelijkingen moeten alle belangrijke 
oorzaken van ambiguïteit wegnemen
zodat de bestaande handelsplatformen nu 
en in de toekomst alle types georganiseerde 
uitvoering en regeling van handel kunnen
omvatten. Bijgevolg moeten er identieke
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast die efficiënte 
koersvorming ondersteunen, en moeten er 
ook identieke regels worden gehanteerd 
ter garantie van een objectieve, niet-
discriminerende uitvoering en niet-
discriminerende toegang tot de 
platformen. De verduidelijkingen van de 
definities van RM, MTF en SI moeten 
ervoor zorgen dat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders, afhankelijk van hun 
handelsfunctie hetzij als MTF, hetzij als 
SI gereglementeerd worden. De 
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verkoopintenties aan te kondigen, andere 
entiteiten die potentiële koop- en 
verkoopintenties samenvoegen of poolen 
of elektronische bevestigingsdiensten na de 
handel.

verduidelijkte definities van RM, MTF en 
SI moeten ook systemen omvatten die in 
aanmerking komen voor de handel in voor 
clearing vatbare en voldoende liquide 
derivaten. Zij omvatten daarentegen geen 
faciliteiten waarbij niet daadwerkelijk een 
transactie wordt uitgevoerd of geregeld in 
het systeem, zoals mededelingenborden die 
worden gebruikt om koop- en 
verkoopintenties aan te kondigen, andere 
entiteiten die potentiële koop- en 
verkoopintenties samenvoegen of poolen 
of elektronische bevestigingsdiensten na de 
handel, die als incourant (over-the-
counter) moeten beschouwd blijven. 
(Dit amendement (i.e. de schrapping van 
"OTF") is op de hele tekst van toepassing. 
Bij aanneming van dit amendement moet 
de wijziging in de hele tekst worden 
doorgevoerd en moet de definitie in 
artikel 2 worden aangepast.)

Or. en

Motivering

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of "OTF" in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (otc) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Amendement 103
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten (organised trading 
facility OTF) te introduceren. Deze nieuwe 
categorie wordt breed gedefinieerd, zodat 
nu en in de toekomst alle typen 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel die niet overeenkomen met de 
functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende 
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie omvat 
ook systemen die in aanmerking komen 
voor de handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten. Zij omvat 
geen faciliteiten waarbij niet daadwerkelijk 
een transactie wordt uitgevoerd of geregeld 
in het systeem, zoals mededelingenborden 
die worden gebruikt om koop- en 
verkoopintenties aan te kondigen, andere 
entiteiten die potentiële koop- en 
verkoopintenties samenvoegen of poolen 
of elektronische bevestigingsdiensten na de 
handel.

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die multilaterale transactiediensten 
aanbieden, is het nodig een nieuwe 
categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten (organised trading 
facility OTF) te introduceren. Deze nieuwe 
categorie wordt breed gedefinieerd, zodat 
nu en in de toekomst alle typen 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel die niet overeenkomen met de 
functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende 
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders of met eigen kapitaal, 
indien dit in het belang is van de 
gebruikers van het systeem. De nieuwe 
categorie omvat ook die systemen die in 
aanmerking zouden moeten komen voor de 
handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten maar die niet 
de karakteriserende eigenschappen van 
bestaande handelsplatformen bezitten. Zij 
omvat geen faciliteiten waarbij niet 
daadwerkelijk een transactie wordt 
uitgevoerd of geregeld in het systeem, 
zoals mededelingenborden die worden 
gebruikt om koop- en verkoopintenties aan 
te kondigen, andere entiteiten die 
potentiële koop- en verkoopintenties 
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samenvoegen of poolen of elektronische 
bevestigingsdiensten na de handel.

Or. en

Motivering

Met het oog op de verplichting om gestandaardiseerde, liquide derivaten uitsluitend op 
handelsplatformen te verhandelen, is het noodzakelijk om voor een aangepaste waaier aan 
handelsplatformen te zorgen. Sommige platformen waar derivaten worden verhandeld, zijn al 
toegelaten en gereglementeerd als zijnde MTF's, en dit moet ook na de inwerkingtreding van 
MiFID/R zo blijven. De OTF-categorie moet alle andere vormen van georganiseerde 
multilaterale handel kunnen omvatten die nodig is om tot een goed functionerende en 
efficiënte markt te komen.

Amendement 104
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie 
georganiseerde handelsfaciliteiten 
(organised trading facility OTF) te 
introduceren. Deze nieuwe categorie 
wordt breed gedefinieerd, zodat nu en in 
de toekomst alle typen georganiseerde 
uitvoering en regeling van handel die niet 
overeenkomen met de functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 

(7) Om de Europese markten transparanter
en efficiënter te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig te verduidelijken dat platformen met 
identieke activiteiten aan dezelfde regels 
moeten worden onderworpen. Nu en in de 
toekomst moeten de bestaande 
handelsplatformen alle typen 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel kunnen omvatten. Bijgevolg 
moeten dezelfde organisatievereisten en 
transparantieregels, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen, van 
toepassing zijn op platformen met 
identieke voorschriften inzake 
transparantie, niet-discriminerende 
uitvoering, niet-discriminerende toegang 
en omvattend markttoezicht. De definities 
van RM, MTF en SI moeten ervoor 
zorgen dat broker crossing systems, die 
kunnen worden omschreven als interne 
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beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie omvat
ook systemen die in aanmerking komen 
voor de handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten. Zij omvat 
geen faciliteiten waarbij niet 
daadwerkelijk een transactie wordt 
uitgevoerd of geregeld in het systeem, 
zoals mededelingenborden die worden 
gebruikt om koop- en verkoopintenties aan 
te kondigen, andere entiteiten die 
potentiële koop- en verkoopintenties 
samenvoegen of poolen of elektronische 
bevestigingsdiensten na de handel.

elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders, afhankelijk van hun 
handelsfunctie – i.e. multi- of bilateraal –
hetzij als MTF, hetzij als SI 
gereglementeerd worden. De nieuwe
definities van RM, MTF en SI moeten ook 
systemen omvatten die in aanmerking 
komen voor de handel in voor clearing 
vatbare en voldoende liquide derivaten. 
Faciliteiten waarbij niet daadwerkelijk een 
transactie wordt uitgevoerd of geregeld in 
het systeem, zoals mededelingenborden die 
worden gebruikt om koop- en 
verkoopintenties aan te kondigen, andere 
entiteiten die potentiële koop- en 
verkoopintenties samenvoegen of poolen 
of elektronische bevestigingsdiensten na de 
handel, moeten echter verder als otc 
gedefinieerd worden.

Or. en

Motivering

Alle handelsplatformen die worden geëxploiteerd door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen moeten aan dezelfde voorschriften voldoen, onder meer inzake 
transparantie, niet-discriminerende uitvoering, niet-discriminerende toegang en omvattend 
markttoezicht. Een marktplaats waarin individuele platformen niet dezelfde regels volgen (in 
het bijzonder inzake niet-discriminerende uitvoering), vormt een bedreiging voor het 
handelsprijsvormingsproces en de bescherming van beleggers.

Amendement 105
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 

(7) Om de Europese markten efficiënter en
transparanter te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
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die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie 
georganiseerde handelsfaciliteiten 
(organised trading facility OTF) te 
introduceren. Deze nieuwe categorie 
wordt breed gedefinieerd, zodat nu en in 
de toekomst alle typen georganiseerde 
uitvoering en regeling van handel die niet 
overeenkomen met de functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie omvat
ook systemen die in aanmerking komen 
voor de handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten. Zij omvat 
geen faciliteiten waarbij niet 
daadwerkelijk een transactie wordt 
uitgevoerd of geregeld in het systeem, 
zoals mededelingenborden die worden 
gebruikt om koop- en verkoopintenties aan 
te kondigen, andere entiteiten die 
potentiële koop- en verkoopintenties 
samenvoegen of poolen of elektronische 
bevestigingsdiensten na de handel.

die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig te verduidelijken dat platformen met 
identieke activiteiten aan dezelfde regels 
worden onderworpen. De bestaande 
handelsplatformen moeten alle typen 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel kunnen omvatten. Handel moet 
onderworpen worden aan strikte 
marktvoorschriften (met betrekking tot 
transparantie, niet-discriminerende 
uitvoering, niet-discriminerende toegang 
en omvattend markttoezicht). Bijgevolg
moeten de organisatievereisten en 
transparantieregels, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen, identiek zijn 
en voldoen aan strikte 
marktvoorschriften. De verduidelijkingen 
van de definities van RM, MTF en SI 
moeten ervoor zorgen dat broker crossing 
systems, die kunnen worden omschreven 
als interne elektronische matchingsystemen 
die worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders, afhankelijk van hun 
handelsfunctie – respectievelijk multi- en 
bilateraal – hetzij als MTF, hetzij als SI 
gereglementeerd worden. De 
verduidelijkte definities van RM, MTF en 
SI moeten ook systemen omvatten die in 
aanmerking komen voor de handel in voor 
clearing vatbare en voldoende liquide 
derivaten. Faciliteiten waarbij niet 
daadwerkelijk een transactie wordt 
uitgevoerd of geregeld in het systeem, 
zoals mededelingenborden die worden 
gebruikt om koop- en verkoopintenties aan 
te kondigen, andere entiteiten die 
potentiële koop- en verkoopintenties 
samenvoegen of poolen of elektronische 
bevestigingsdiensten na de handel, moeten 
daarentegen verder buiten de beurs (over-
the-counter of otc) worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 106
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten (organised trading 
facility OTF) te introduceren. Deze nieuwe 
categorie wordt breed gedefinieerd, zodat 
nu en in de toekomst alle typen 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel die niet overeenkomen met de 
functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende 
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als 
interne elektronische matchingsystemen 
die worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie 
omvat ook systemen die in aanmerking 
komen voor de handel in voor clearing 
vatbare en voldoende liquide derivaten.
Zij omvat geen faciliteiten waarbij niet 
daadwerkelijk een transactie wordt 
uitgevoerd of geregeld in het systeem, 
zoals mededelingenborden die worden 
gebruikt om koop- en verkoopintenties aan 
te kondigen, andere entiteiten die 
potentiële koop- en verkoopintenties 
samenvoegen of poolen of elektronische 
bevestigingsdiensten na de handel.

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten (organised trading 
facility OTF) te introduceren. Deze nieuwe 
categorie wordt zo gedefinieerd dat zij 
alleen gevallen omvat waar het ontwerp 
van bestaande categorieën onvoldoende 
aangepast blijkt. Als gevolg daarvan 
moeten passende organisatievereisten en 
transparantieregels worden toegepast, die 
efficiënte koersvorming ondersteunen. Zij 
omvat geen faciliteiten waarbij niet 
daadwerkelijk een transactie wordt 
uitgevoerd of geregeld in het systeem, 
zoals mededelingenborden die worden 
gebruikt om koop- en verkoopintenties aan 
te kondigen, andere entiteiten die 
potentiële koop- en verkoopintenties 
samenvoegen of poolen of elektronische 
bevestigingsdiensten na de handel.
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Or. en

Amendement 107
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor de aandelen hebben de 
broker crossing systemen die niet 
gebonden zijn aan de 
transparantievereisten vóór de handel 
toestemming nodig van de bevoegde 
autoriteit. Deze moet er met name op 
toezien dat geen enkele deelnemer aan het 
systeem een bevoorrechte positie inneemt 
met betrekking tot informatie of de 
uitvoering van orders.

Or. fr

Amendement 108
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om de kwaliteit van het 
prijsvormingsproces op de 
aandelenmarkten te waarborgen moet 
worden bepaald dat de broker crossing 
systemen die niet gebonden zijn aan de 
transparantievereisten vóór de handel niet 
een te groot volume aan orders mogen 
absorberen ten opzichte van het algemene 
volume van de markt. Derhalve moet 
worden verboden dat dergelijke systemen 
onderling worden verbonden en moet 
worden bepaald dat deze systemen boven 
een bepaalde drempel gedwongen worden 
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de status van een MTF aan te nemen of, 
naar gelang, een RM. De EMSA moet 
technische normen ontwikkelen om deze 
drempel vast te stellen.

Or. fr

Amendement 109
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) broker crossing systemen: 
elektronische crossing systemen voor 
aandelen of eigenvermogeninstrumenten 
die geëxploiteerd worden door een 
beleggingsonderneming, zodat 
cliëntenorders kunnen worden uitgevoerd 
tegen andere cliëntenorders en, naar 
gelang, tegen orders voor eigen rekening.

Or. fr

Amendement 110
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 
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waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF derhalve 
niet toegestaan zijn in de OTF voor eigen 
rekening een transactie uit te voeren tussen 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen, waaronder cliëntenorders 
die in het systeem zijn samengebracht. Dit 
houdt ook in dat de exploitant niet mag 
optreden als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF derhalve 
niet toegestaan zijn in de OTF voor eigen 
rekening een transactie uit te voeren tussen 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen, waaronder cliëntenorders 
die in het systeem zijn samengebracht, 
behalve indien deze transactie verband 
houdt met de activiteiten van de 
onderneming als market maker. Dit houdt 
ook in dat de exploitant niet mag optreden 
als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF. Daarom 
moet de exploitant van een OTF met 
betrekking tot het goede beheer van 
mogelijke belangenconflicten aan 
dezelfde verplichtingen als die voor een 
MTF voldoen. In het kader van deze 
verplichtingen moet de exploitant van een 
OTF toezien op de operationele scheiding 
tussen zijn OTF en om het even welke 
handelsactiviteit voor eigen rekening, 
zodat de billijke, ordelijke en efficiënte 
interactie van meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen in het 
systeem (inclusief de intenties die 
betrekking hebben op het eigen kapitaal 
van de exploitant) gewaarborgd wordt.

Or. en

Motivering

Dit amendement verplicht OTF's ertoe strikte regelingen voor het beheer van 
belangenconflicten in te voeren zoals die al bestaan voor MTF's. De exploitant van de OTF 
moet neutraal blijven bij de uitvoering van cliëntenorders met eigen kapitaal, en aangezien de 
huidige regelingen voor MTF's betreffende het beheer van belangenconflicten doeltreffend 
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lijken te zijn, moeten dezelfde voorschriften ingevoerd worden voor OTF's.

Amendement 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling 
op de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten worden 
gekenmerkt door de niet-discretionaire 
uitvoering van transacties, maar de 
exploitant van een georganiseerde 
handelsfaciliteit moet zeggenschap 
hebben over de manier waarop een 
transactie wordt uitgevoerd. Als gevolg 
daarvan moeten er bedrijfsvoeringsregels 
en verplichtingen met betrekking tot de 
beste uitvoering en de afhandeling van 
cliëntenorders gelden voor de transacties 
die worden gesloten via een OTF die wordt 
geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn.
Het mag de exploitant van een OTF 
derhalve niet toegestaan zijn in de OTF 
voor eigen rekening een transactie uit te 
voeren tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen, 
waaronder cliëntenorders die in het 
systeem zijn samengebracht. Dit houdt 
ook in dat de exploitant niet mag optreden 
als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

(8) De verduidelijking van de bestaande 
typen handelsplatformen is nodig om 
ervoor te zorgen dat alle multi- en 
bilaterale handelsactiviteiten aan dezelfde 
regels onderworpen zijn. Met name in de 
verduidelijking van de definities van 
gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten en in de 
regelingen die aan gereglementeerde
markten en multilaterale handelsfaciliteiten 
worden opgelegd, moet worden 
gepreciseerd dat beide handelsplatformen 
over de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties moeten hanteren. De niet-
discretionaire uitvoering van transacties 
in een RM of MTF is volledig gescheiden 
van en vormt een aanvulling op de aan 
tussenpersonen opgelegde eisen 
betreffende hun optreden tegenover 
klanten bij de uitvoering van 
cliëntenorders. Als gevolg daarvan moeten 
er bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders blijven
gelden voor de transacties die worden 
gesloten via een RM of MTF die wordt 
geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat de wettelijke 
verplichtingen betreffende het 
marktoptreden die van toepassing zijn op 
de exploitatie van een handelsplatform, 
verschillen van de aan een tussenpersoon 
opgelegde eisen inzake zijn optreden 
jegens klanten, moeten beide typen 
platformen echter onderworpen blijven 
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aan de verplichting tot niet-discretionaire 
uitvoering.

Or. en

Motivering

Er wordt verduidelijkt dat niet-discretionaire uitvoering een kernelement vormt van de EU-
reglementering voor markten dat niet kan worden opzijgeschoven. Dit amendement heeft als 
doel ervoor te zorgen dat alle multilaterale handelsplatformen, ongeacht of het om RM's of 
MTF's gaat, de niet-discretionaire uitvoering blijven hanteren.

Amendement 112
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 
waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF derhalve 
niet toegestaan zijn in de OTF voor eigen 
rekening een transactie uit te voeren 
tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen, 
waaronder cliëntenorders die in het 

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 
waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Dit 
verhindert dat de exploitant optreedt als 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF. In 
bepaalde omstandigheden moet een OTF 
zijn eigen kapitaal kunnen gebruiken om 
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systeem zijn samengebracht. Dit houdt 
ook in dat de exploitant niet mag optreden 
als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

de uitvoering van cliëntenorders te 
vereenvoudigen, vooral in minder liquide 
markten en als er maar weinig 
marktdeelnemers zijn. Dit is met name 
relevant voor de niet-aandelenmarkten.

Or. en

Motivering

Opdat een OTF kan werken, is een beleggingsonderneming verplicht zijn eigen kapitaal te 
gebruiken. Kopende ondernemingen willen immers niet elkaars tegenpartij worden aangezien 
dit een onaanvaardbaar risico met zich meebrengt. De OTF-exploitant moet zijn eigen 
kapitaal bijgevolg kunnen inzetten om cliëntentransacties te vereenvoudigen en het met de 
uitvoering van orders met kapitaal van cliënten gepaard gaande risico afdoende te 
compenseren.

Amendement 113
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling 
op de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten worden 
gekenmerkt door de niet-discretionaire 
uitvoering van transacties, maar de 
exploitant van een georganiseerde 
handelsfaciliteit moet zeggenschap 
hebben over de manier waarop een 
transactie wordt uitgevoerd. Als gevolg 
daarvan moeten er bedrijfsvoeringsregels 
en verplichtingen met betrekking tot de 
beste uitvoering en de afhandeling van 
cliëntenorders gelden voor de transacties 
die worden gesloten via een OTF die wordt 
geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn.

(8) De verduidelijking van de bestaande 
typen handelsplatformen is nodig om 
ervoor te zorgen dat identieke 
handelsactiviteiten aan dezelfde regels 
onderworpen zijn. Met name de nieuwe 
definities van gereglementeerde markten 
en multilaterale handelsfaciliteiten moeten 
duidelijk maken dat de niet-discretionaire 
uitvoering van transacties in een RM of 
MTF volledig gescheiden is van en een 
aanvulling vormt op de aan 
tussenpersonen opgelegde eisen 
betreffende hun optreden tegenover 
klanten bij de uitvoering van 
cliëntenorders. Als gevolg daarvan moeten 
er bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders blijven
gelden voor de transacties die worden 
gesloten via een RM of MTF die wordt 
geëxploiteerd door een 
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Het mag de exploitant van een OTF 
derhalve niet toegestaan zijn in de OTF 
voor eigen rekening een transactie uit te 
voeren tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen, 
waaronder cliëntenorders die in het 
systeem zijn samengebracht. Dit houdt 
ook in dat de exploitant niet mag optreden 
als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat de voorschriften 
betreffende het marktoptreden die van 
toepassing zijn op de exploitatie van een 
handelsplatform, verschillen van de aan 
een tussenpersoon opgelegde eisen inzake 
zijn optreden jegens klanten, moeten 
beide typen platformen echter 
onderworpen blijven aan de verplichting 
tot niet-discretionaire uitvoering.

Or. en

Motivering

Alle handelsplatformen die worden geëxploiteerd door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen moeten aan dezelfde voorschriften voldoen, onder meer inzake 
transparantie, niet-discriminerende uitvoering, niet-discriminerende toegang en omvattend 
markttoezicht. Een marktplaats waarin individuele platformen niet dezelfde regels volgen (in 
het bijzonder inzake niet-discriminerende uitvoering), vormt een bedreiging voor het 
handelsprijsvormingsproces en de bescherming van beleggers.

Amendement 114
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 
waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 
waarop een transactie wordt uitgevoerd.
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels – onder meer 
betreffende het beheer van 
belangenconflicten – en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
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een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF derhalve 
niet toegestaan zijn in de OTF voor eigen 
rekening een transactie uit te voeren tussen 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen, waaronder cliëntenorders 
die in het systeem zijn samengebracht. Dit 
houdt ook in dat de exploitant niet mag 
optreden als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF derhalve 
niet toegestaan zijn in de OTF voor eigen 
rekening een transactie uit te voeren tussen 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen, waaronder cliëntenorders 
die in het systeem zijn samengebracht, 
behalve indien het eigen kapitaal gebruikt 
wordt om de uitvoering van cliëntenorders 
te vereenvoudigen. 

Or. en

Amendement 115
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling 
op de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten worden
gekenmerkt door de niet-discretionaire 
uitvoering van transacties, maar de 
exploitant van een georganiseerde 
handelsfaciliteit moet zeggenschap 
hebben over de manier waarop een 
transactie wordt uitgevoerd. Als gevolg 
daarvan moeten er bedrijfsvoeringsregels 
en verplichtingen met betrekking tot de 
beste uitvoering en de afhandeling van 
cliëntenorders gelden voor de transacties 
die worden gesloten via een OTF die wordt 
geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 

(8) De verduidelijking van de bestaande 
typen RM's, MTF's en SI's is nodig om 
ervoor te zorgen dat alle multi- en 
bilaterale handelsactiviteiten aan dezelfde 
regels onderworpen zijn. Met name in de 
verduidelijking van de definities van 
gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten en in de 
regelingen die aan gereglementeerde
markten en multilaterale handelsfaciliteiten 
worden opgelegd, moet worden 
gepreciseerd dat beide handelsplatformen 
over de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties moeten hanteren. Als gevolg 
daarvan moeten er naast andere
voorschriften betreffende het 
marktoptreden bedrijfsvoeringsregels en 
verplichtingen met betrekking tot de beste 
uitvoering en de afhandeling van 
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werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. 
Het mag de exploitant van een OTF 
derhalve niet toegestaan zijn in de OTF 
voor eigen rekening een transactie uit te 
voeren tussen meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen, 
waaronder cliëntenorders die in het 
systeem zijn samengebracht. Dit houdt 
ook in dat de exploitant niet mag optreden 
als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

cliëntenorders blijven gelden voor de 
transacties die worden gesloten via een RM 
of MTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant.

Or. en

Amendement 116
Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit moet 
zeggenschap hebben over de manier 
waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF derhalve 
niet toegestaan zijn in de OTF voor eigen 

(8) Deze nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten vormt een aanvulling op 
de bestaande typen handelsplatformen. 
Gereglementeerde markten en multilaterale 
handelsfaciliteiten worden gekenmerkt 
door de niet-discretionaire uitvoering van 
transacties, maar de exploitant van een 
georganiseerde handelsfaciliteit die niet 
toegankelijk is voor kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen maar alleen 
voor cliënten van de exploitant, moet 
zeggenschap hebben over de manier 
waarop een transactie wordt uitgevoerd. 
Als gevolg daarvan moeten er 
bedrijfsvoeringsregels en verplichtingen 
met betrekking tot de beste uitvoering en 
de afhandeling van cliëntenorders gelden 
voor de transacties die worden gesloten via 
een alleen voor cliënten toegankelijke
OTF die wordt geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant. Omdat een OTF een 
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rekening een transactie uit te voeren tussen 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen, waaronder cliëntenorders 
die in het systeem zijn samengebracht. Dit 
houdt ook in dat de exploitant niet mag 
optreden als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

werkelijk handelsplatform is, moet de 
platformexploitant echter neutraal zijn. Het 
mag de exploitant van een OTF die 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel in aandelen aanbiedt, derhalve niet 
toegestaan zijn in de OTF voor eigen 
rekening een transactie uit te voeren tussen 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen, waaronder cliëntenorders 
die in het systeem zijn samengebracht. Dit 
houdt ook in dat de exploitant niet mag 
optreden als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in de 
door hem geëxploiteerde OTF.

Or. en

Amendement 117
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Alle georganiseerde handel dient te 
worden uitgevoerd op gereglementeerde 
platformen en volledig transparant te zijn, 
zowel voor de handel als daarna. De
transparantie-eisen moeten daarom gelden 
voor alle typen handelsplatformen en voor 
alle financiële instrumenten die daar 
worden verhandeld.

(9) Alle georganiseerde handel dient te 
worden uitgevoerd op gereglementeerde 
platformen en zo transparant mogelijk te 
zijn, zowel vóór de handel als daarna. 
Daarom moeten er adequaat afgestemde
transparantie-eisen gelden voor alle typen 
handelsplatformen en voor alle financiële 
instrumenten die daar worden verhandeld.

Or. en

Motivering

De tekst van overweging 9 moet overeenstemmen met die van overwegingen 12 en 14. Het 
woord "volledig" impliceert dat er geen afstemming beoogd wordt.

Amendement 118
Kay Swinburne
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Alle georganiseerde handel dient te 
worden uitgevoerd op gereglementeerde 
platformen en volledig transparant te zijn, 
zowel voor de handel als daarna. De 
transparantie-eisen moeten daarom gelden 
voor alle typen handelsplatformen en voor 
alle financiële instrumenten die daar 
worden verhandeld.

(9) Alle georganiseerde handel dient te 
worden uitgevoerd op gereglementeerde 
platformen en volledig transparant te zijn, 
zowel vóór de handel als daarna, indien 
dat aangewezen is. De transparantie-eisen 
moeten daarom gelden voor alle typen 
handelsplatformen en voor alle financiële 
instrumenten die daar worden verhandeld.

Or. en

Amendement 119
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
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worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en als 
onvoldoende liquide worden beschouwd of 
op maat ontworpen zijn vallen dus buiten 
het toepassingsgebied van de 
verplichtingen inzake transparantie voor 
en na de handel.

Or. en

Motivering

Liquiditeit is een essentiële factor voor de instandhouding van een voldoende 
inkomstenniveau voor gepensioneerden en eindbeleggers. De oplegging van eisen inzake 
transparantie vóór de handel zou tot een verminderde liquiditeit leiden. Transparantie na de 
handel daarentegen is ook voor pure otc's noodzakelijk.

Amendement 120
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus 
nauwkeurige en goed getimede vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
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gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

Or. en

Amendement 121
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 

(12) De financiële crisis heeft specifieke
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
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voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), 
op derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF), op derivaten die 
worden verhandeld of zijn toegelaten tot de 
handel op gereglementeerde markten en
MTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

Or. en

Motivering

Alle handelsplatformen die worden geëxploiteerd door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen moeten aan dezelfde voorschriften voldoen, onder meer inzake 
transparantie, niet-discriminerende uitvoering, niet-discriminerende toegang en omvattend 
markttoezicht. Een marktplaats waarin individuele platformen niet dezelfde regels volgen (in 
het bijzonder inzake niet-discriminerende uitvoering), vormt een bedreiging voor het 
handelsprijsvormingsproces en de bescherming van beleggers.

Amendement 122
Wolf Klinz

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

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt en
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's en die in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en als 
onvoldoende liquide worden beschouwd of 
op maat ontworpen zijn vallen dus buiten 
het toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

Or. en

Amendement 123
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), 
op derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF), op derivaten die 
worden verhandeld of zijn toegelaten tot de 
handel op gereglementeerde markten en
MTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en
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Amendement 124
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters. Alleen 
die financiële instrumenten die uitsluitend 
buiten de beurs worden verhandeld en 
bijzonder niet-liquide worden geacht of op 
maat ontworpen zijn vallen dus buiten het 
toepassingsgebied van de 
transparantieverplichtingen.

(12) De financiële crisis heeft specifieke 
zwakheden aan het licht gebracht in de 
manier waarop informatie over 
handelskansen en -prijzen met betrekking 
tot andere financiële instrumenten dan 
aandelen beschikbaar is voor 
marktdeelnemers, namelijk als het gaat om 
timing, granulariteit, gelijke toegang en 
betrouwbaarheid. Er moeten dus vereisten 
voor transparantie voor en na de handel 
worden geïntroduceerd waarbij rekening is 
gehouden met de verschillende kenmerken 
en marktstructuren van specifieke typen 
instrumenten anders dan aandelen. Om een 
solide transparantiekader te scheppen voor 
alle relevante instrumenten, moeten deze 
van toepassing zijn op obligaties en 
gestructureerde financiële producten met 
een prospectus of die zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt of 
worden verhandeld via een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een 
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), op 
derivaten die worden verhandeld of zijn 
toegelaten tot de handel op 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of in aanmerking komen voor 
centrale clearing en, met betrekking tot 
transparantie na de handel, op derivaten die 
zijn vermeld in transactieregisters.
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Or. en

Amendement 125
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De valutamarkt is van cruciaal 
belang voor heel wat exportgerichte 
ondernemingen. Het is bijgevolg 
belangrijk om de transparantie en 
integriteit van de deviezenmarkt veilig te 
stellen. Het meest waarschijnlijke obstakel 
hiervoor is de buitensporige 
ondoorzichtigheid van de markten waar 
valutaderivaten verhandeld worden. De 
transparantievoorschriften voor derivaten 
moeten bijgevolg ook van toepassing zijn 
op waardepapieren die aanleiding geven 
tot een afwikkeling in contanten waarvan 
het bedrag wordt bepaald op grond van 
valuta's (valutaswaps). De handel in 
betaalinstrumenten op valutaspotmarkten 
moet niettemin vrijgesteld worden van alle 
vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 126
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Met het oog op de rechtszekerheid 
is het belangrijk te verduidelijken dat 
verzekeringscontracten met betrekking tot 
een der activiteitencategorieën die zijn 
vermeld in bijlage I bij Richtlijn 
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2009/138/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van betreffende de toegang tot 
en uitoefening van het verzekerings- en 
het herverzekeringsbedrijf 
(Solvabiliteit II), voor zover zij zijn 
gesloten met een 
verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming, 
verzekeringsonderneming van een derde 
land of herverzekeringsonderneming van 
een derde land, voor de toepassing van 
deze verordening niet als derivaten of 
derivatencontracten worden beschouwd.

Or. en

Amendement 127
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Met betrekking tot transparantie 
vóór de handel en met name in niet-
aandelenmarkten is het belangrijk de 
behoeften van niet-financiële entiteiten in 
overweging te nemen. Niet-financiële 
entiteiten gebruiken momenteel 
elektronische platformen om prijzen aan 
te vragen. Deze elektronische platformen 
worden door een meerderheid van de niet-
financiële eindbeleggers gebruikt als een 
doeltreffend middel om bij meerdere 
financiële tegenpartijen tegelijk de prijzen 
voor otc-derivatentransacties op te vragen. 
Dit leidt tot competitieve prijsvorming en 
biedt een eenvoudige, efficiënte 
transactiemethode. Deze verordening 
heeft niet als doel voicetrading of deze 
elektronische methode van het aanvragen 
van prijzen voor een specifieke transactie 
te verhinderen door er voorschriften 
inzake transparantie vóór de handel op 
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toe te passen.

Or. en

Amendement 128
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om uniform toepasbare voorwaarden 
tussen handelsplatformen te garanderen, 
moeten dezelfde eisen met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel gelden 
voor de verschillende typen platformen. De 
transparantie-eisen moeten worden 
afgestemd op de verschillende typen 
instrumenten, waaronder aandelen, 
obligaties en derivaten, en op de 
verschillende typen handel, waaronder op 
orderboek gebaseerde en prijsgedreven 
systemen en hybride en "voice broking"-
systemen en rekening houden met de 
uitgifte, transactieomvang en kenmerken 
van de nationale markten.

(14) Om uniform toepasbare voorwaarden 
tussen handelsplatformen te garanderen, 
moeten dezelfde eisen met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel gelden 
voor de verschillende typen platformen. De 
transparantie-eisen moeten worden 
aangepast aan de kenmerken van alle 
soorten financiële instrumenten en 
markten en moeten bijgevolg worden 
afgestemd op de verschillende typen 
instrumenten, waaronder aandelen, 
obligaties en derivaten, en op de 
verschillende typen handel, waaronder op 
orderboek gebaseerde en prijsgedreven 
systemen en prijsaanvraag- en click-to-
tradesystemen alsook hybride en "voice 
broking"-systemen (i.e. het marktmodel)
en rekening houden met de uitgifte, de 
handelsactiviteit, het aantal en type
marktdeelnemers, de order- of
transactieomvang, kenmerken van de 
nationale markten zoals valutagebied, type 
emittenten, marktomvang en –rijpheid, en 
andere relevante criteria voor de 
beoordeling van de liquiditeit op een 
bepaalde markt.

Or. en

Motivering

Voor kleinere obligatiemarkten is het aantal marktdeelnemers belangrijk aangezien de 
liquiditeit hiervan afhangt. Het moet mogelijk zijn om bij de afstemming van vereisten inzake 
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transparantie voor en na de handel rekening te houden met het type en aantal 
marktdeelnemers. Het model van prijsaanvragen, waarbij klanten bij meerdere handelaars de 
beste prijs voor niet-liquide instrumenten zoeken, is ook belangrijk voor obligatiemarkten.

Amendement 129
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om uniform toepasbare voorwaarden 
tussen handelsplatformen te garanderen, 
moeten dezelfde eisen met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel gelden 
voor de verschillende typen platformen. De 
transparantie-eisen moeten worden 
afgestemd op de verschillende typen 
instrumenten, waaronder aandelen, 
obligaties en derivaten, en op de 
verschillende typen handel, waaronder op 
orderboek gebaseerde en prijsgedreven 
systemen en hybride en "voice broking"-
systemen en rekening houden met de 
uitgifte, transactieomvang en kenmerken 
van de nationale markten.

(14) Om uniform toepasbare voorwaarden 
tussen handelsplatformen te garanderen, 
moeten dezelfde eisen met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel gelden 
voor de verschillende typen platformen. De 
transparantie-eisen moeten worden 
afgestemd op de verschillende typen 
instrumenten, waaronder aandelen, 
obligaties en derivaten, en op de 
verschillende typen handel, waaronder op 
orderboek gebaseerde, prijsgedreven en 
prijsaanvraagsystemen en hybride en 
"voice broking"-systemen en rekening 
houden met de uitgifte, transactieomvang 
en kenmerken van de nationale markten.

Or. en

Amendement 130
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om uniform toepasbare voorwaarden 
tussen handelsplatformen te garanderen, 
moeten dezelfde eisen met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel gelden 
voor de verschillende typen platformen. De 
transparantie-eisen moeten worden 

(14) Om uniform toepasbare voorwaarden 
tussen handelsplatformen te garanderen, 
moeten dezelfde eisen met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel gelden 
voor de verschillende typen platformen. De 
transparantie-eisen moeten worden 
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afgestemd op de verschillende typen 
instrumenten, waaronder aandelen, 
obligaties en derivaten, en op de 
verschillende typen handel, waaronder op 
orderboek gebaseerde en prijsgedreven 
systemen en hybride en "voice broking"-
systemen en rekening houden met de 
uitgifte, transactieomvang en kenmerken 
van de nationale markten.

afgestemd op de verschillende typen 
instrumenten, waaronder aandelen, 
obligaties en derivaten, en op de 
verschillende typen handel, waaronder op 
orderboek gebaseerde en prijsgedreven 
systemen, zoals prijsaanvraagsystemen, en 
hybride en "voice broking"-systemen en 
rekening houden met de uitgifte, 
transactieomvang en kenmerken van de 
nationale markten.

Or. en

Amendement 131
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De transparantie-eisen moeten 
proportioneel zijn, rekening houdend met 
de noodzaak van een gepast evenwicht 
tussen transparantie en liquiditeit, en 
bijgevolg de belangen van zowel beleggers 
als emittenten van staatsobligaties alsook 
de marktliquiditeit in aanmerking nemen. 
De eisen mogen de financiële stabiliteit en 
regelgevingsdoelstellingen zoals de 
reglementering van financiële instellingen 
niet tegengaan. 

Or. en

Motivering

Bij de bepaling van het niveau van transparantie moet met alle relevante omstandigheden en 
belangen rekening worden gehouden. De eisen mogen niet alleen de belangen van beleggers 
weerspiegelen. De behoefte van emittenten aan lage financieringskosten en andere, algemene 
belangen in het kader van financiële stabiliteit moeten ook in overweging genomen worden. 
De afstemming van de transparantie-eisen moet bijgevolg uitgaan van de beginselen van 
voorzichtigheid en proportionaliteit. 
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Amendement 132
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Er moet een duidelijk onderscheid 
bestaan tussen algoritmische 
handelsystemen die gebruikt worden door 
marktdeelnemers en het gebruik van 
algoritmen door risicoverlagende diensten 
na de handel zoals samengestelde 
transactiediensten. Samengestelde 
transactiediensten mogen niet beschouwd 
worden als een categorie van 
algoritmische handel. De ESMA bepaalt 
tot op welke hoogte handelsplatformen die 
samengestelde transactiediensten 
aanbieden, met het oog op de aanbieding 
van deze diensten onderworpen moeten 
worden aan artikel 18, leden 1 tot 3, en 
artikel 20, lid 3.

Or. en

Motivering

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de activiteit van algoritmische handel (die de 
MiFID-voorstellen pogen te reglementeren) en het gebruik van een op algoritmen gebaseerd 
risicoverlagend instrument na de handel. Deze overweging is noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat regels die erop gericht zijn bepaalde problemen in verband met een specifiek soort 
handel aan te pakken, het gebruik van een risicoverlagend instrument na de handel niet per 
abuis verhinderen of beperken.

Amendement 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die (16) Een beleggingsonderneming die 
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orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de beurs (over-
the-counter of otc). otc-handel verwijst 
naar bilaterale handel buiten 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling op 
incidentele, ad hoc en onregelmatige basis 
met in aanmerking komende 
tegenpartijen en transacties boven de 
standaardmarktomvang. Per definitie 
kunnen platformen niet als otc worden 
beschouwd, aangezien ze niet ad hoc of 
onregelmatig kunnen zijn. Handel met de 
kenmerken van zowel multilaterale als 
bilaterale handel mag bijgevolg niet als 
otc beschouwd worden en wordt in plaats 
daarvan in afzonderlijke multilaterale en 
bilaterale onderdelen gesplitst.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF. Om 
de objectieve en effectieve toepassing van 
deze definitie op beleggingsondernemingen 
te garanderen, moet elke bilaterale handel 
die wordt uitgevoerd met cliënten relevant 
zijn en moeten er kwantitatieve criteria 
gelden als aanvulling op de kwalitatieve 
criteria voor de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Het mag een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet worden toegestaan 
de koop- en verkoopintenties van derde 
partijen bijeen te brengen.
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Or. en

Motivering

Er is een duidelijke definitie van otc-handel nodig om eventuele bestaande achterpoortjes in 
de reglementering te sluiten. De kern van deze overweging moet bijgevolg ook opgenomen 
worden in het artikel met definities van deze verordening.

Amendement 134
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op ad hoc en onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde en systematische basis voor 
eigen rekening handelen door orders van 
cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
kunnen er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 



AM\901839NL.doc 43/190 PE489.472v01-00

NL

Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het 
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen, behalve op onregelmatige 
basis.

Or. en

Motivering

In sommige omstandigheden is de liquiditeit van een aandeel bijzonder laag en heeft een 
fonds voor eigen rekening of namens een klant bij uitgifte een zo grote positie ingenomen dat 
alleen een SI deze positie in haar boeken kan opnemen en de oorspronkelijke positie 
vervolgens in tranches kan opdelen. Door deze optionele en uitzonderlijke mogelijkheid toe te 
voegen, handhaven we de marktliquiditeit, wat vooral gunstig is voor KMO's.

Amendement 135
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de beurs, in het 
kader van bilaterale handel buiten de
gereglementeerde markten en MTF's, op 
incidentele, ad hoc en onregelmatige basis, 
met transactievolumes boven de 
standaardmarktomvang en met in 
aanmerking komende tegenpartijen. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
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gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF. Om 
de objectieve en effectieve toepassing van 
deze definitie op beleggingsondernemingen 
te garanderen, moet elke bilaterale handel 
die wordt uitgevoerd met cliënten relevant 
zijn en moeten er kwantitatieve criteria 
gelden als aanvulling op de kwalitatieve 
criteria voor de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Het mag een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet worden toegestaan 
de koop- en verkoopintenties van derde 
partijen bijeen te brengen.

Or. en

Motivering

Alle handelsplatformen die worden geëxploiteerd door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen moeten aan dezelfde voorschriften voldoen, onder meer inzake 
transparantie, niet-discriminerende uitvoering, niet-discriminerende toegang en omvattend 
markttoezicht. Een marktplaats waarin individuele platformen niet dezelfde regels volgen (in 
het bijzonder inzake niet-discriminerende uitvoering), vormt een bedreiging voor het 
handelsprijsvormingsproces en de bescherming van beleggers.

Amendement 136
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
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kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het 
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's op 
incidentele, ad hoc en onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF. Om de 
objectieve en effectieve toepassing van 
deze definitie op beleggingsondernemingen 
te garanderen moeten er kwantitatieve 
criteria gelden als aanvulling op de 
kwalitatieve criteria voor de identificatie 
van beleggingsondernemingen die zich 
moeten registreren als 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, zoals 
bepaald in artikel 21 van Verordening nr. 
1287/2006 van de Commissie tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG. Deze 
criteria moeten bij aandelenmarkten voor 
afzonderlijke aandelen, bij niet-
aandelenmarkten voor elke activaklasse 
afzonderlijk worden vastgesteld. Met 
behulp van kwantitatieve criteria moet 
worden beoordeeld of de activiteiten van 
de beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling een 
wezenlijke economische rol voor de 
onderneming zelf of de markt hebben, 
waarbij gekeken wordt hetzij naar de 
relevante omvang van de transacties van 
de onderneming zelf hetzij naar de 
omvang van de handelsactiviteiten per 
aandeel of andere activaklasse dan 
aandelen.

Or. de

Motivering

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
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Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Amendement 137
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling, tenzij 
de transacties worden uitgevoerd buiten 
de gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 

(16) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd uit hoofde van een 
cliëntenorder relevant zijn en moeten er 
kwantitatieve criteria gelden als aanvulling 
op de kwalitatieve criteria voor de 
identificatie van beleggingsondernemingen 
die zich moeten registreren als 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, zoals 
bepaald in artikel 21 van Verordening nr. 
1287/2006 van de Commissie tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG.
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Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het 
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

Or. en

Motivering

De SI-regeling moet duidelijk en uitdrukkelijk aan de uitvoering van orders zoals gedefinieerd 
in MiFIR-artikel 2.1, lid 3, gekoppeld worden.

Amendement 138
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en 
systematische basis voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren buiten een gereglementeerde markt, 
een MTF of een OTF. Om de objectieve en 
effectieve toepassing van deze definitie op 

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, regelmatige en 
systematische basis voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren buiten een gereglementeerde markt, 
een MTF of een OTF. Om de objectieve en 
effectieve toepassing van deze definitie op 



PE489.472v01-00 48/190 AM\901839NL.doc

NL

beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het 
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het 
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

Or. en

Amendement 139
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling, tenzij de transacties 
worden uitgevoerd buiten de beurs (otc).
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF. Om 
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basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

de objectieve en effectieve toepassing van 
deze definitie op beleggingsondernemingen 
te garanderen, moet elke bilaterale handel 
die wordt uitgevoerd met cliënten relevant 
zijn en moeten er kwantitatieve criteria 
gelden als aanvulling op de kwalitatieve 
criteria voor de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Het mag een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet worden toegestaan 
de koop- en verkoopintenties van derde 
partijen bijeen te brengen.

Or. en

Amendement 140
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een beleggingsonderneming die 
orders van cliënten uitvoert met eigen 
kapitaal moet worden beschouwd als een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling, tenzij 
de transacties worden uitgevoerd buiten 
de gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's op incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis.

(16) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
bilaterale, georganiseerde, frequente en 
systematische basis voor eigen rekening 
handelen door voor bepaalde categorieën 
van financiële instrumenten orders van 
professionele of particuliere cliënten uit te 
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Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
worden gedefinieerd als 
beleggingsondernemingen die op 
georganiseerde, frequente en systematische 
basis voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren buiten een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF. Om de objectieve en effectieve 
toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd met cliënten relevant zijn en 
moeten er kwantitatieve criteria gelden als 
aanvulling op de kwalitatieve criteria voor 
de identificatie van 
beleggingsondernemingen die zich moeten 
registreren als beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, 
zoals bepaald in artikel 21 van 
Verordening nr. 1287/2006 van de 
Commissie tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG. Een OTF is elk systeem of 
elke faciliteit waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derde partijen op 
elkaar inwerken in het systeem, maar het 
mag een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
worden toegestaan de koop- en 
verkoopintenties van derde partijen bijeen 
te brengen.

voeren buiten een gereglementeerde markt, 
een MTF of een OTF. Om de objectieve en 
effectieve toepassing van deze definitie op 
beleggingsondernemingen te garanderen, 
moet elke bilaterale handel die wordt 
uitgevoerd uit hoofde van een order van 
professionele of particuliere cliënten
relevant zijn en moeten er kwantitatieve 
criteria gelden als aanvulling op de 
kwalitatieve criteria voor de identificatie 
van beleggingsondernemingen die zich 
moeten registreren als 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, zoals 
bepaald in artikel 21 van Verordening nr. 
1287/2006 van de Commissie tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG. Een 
OTF is elk(e) niet-concernsysteem of 
faciliteit met meerdere handelaars waarin 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derde partijen op elkaar inwerken in het 
systeem, maar het mag een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling niet worden toegestaan 
de koop- en verkoopintenties van derde 
partijen bijeen te brengen.

Or. en

Amendement 141
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
besluiten alleen particuliere cliënten, alleen 

(17) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
besluiten alleen particuliere cliënten, alleen 
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professionele cliënten of beide groepen 
toegang te geven tot hun noteringen. 
Binnen die categorieën cliënten mogen zij 
niet discrimineren. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn niet 
verplicht vaste koersen met betrekking tot 
transacties boven de standaard 
marktomvang te publiceren. De 
standaardmarktomvang voor een financieel 
instrument in een bepaalde klasse mag niet 
significant onevenredig zijn met een ander 
financieel instrument in die klasse.

professionele cliënten of beide groepen 
toegang te geven tot hun noteringen. 
Binnen die categorieën cliënten mogen zij 
niet discrimineren. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn niet 
verplicht vaste koersen met betrekking tot 
transacties in eigenvermogeninstrumenten
boven de standaardmarktomvang en in 
niet-aandeleninstrumenten van meer dan 
kleinhandelsomvang te publiceren. De 
standaardmarktomvang of 
kleinhandelsomvang voor een financieel 
instrument in een bepaalde klasse mag niet 
significant onevenredig zijn met een ander 
financieel instrument in die klasse.

Or. en

Motivering

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria "standard market size" is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Amendement 142
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
besluiten alleen particuliere cliënten, alleen 
professionele cliënten of beide groepen 
toegang te geven tot hun noteringen. 
Binnen die categorieën cliënten mogen zij 
niet discrimineren. 

(17) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
besluiten alleen particuliere cliënten, alleen 
professionele cliënten of beide groepen 
toegang te geven tot hun noteringen. 
Binnen die categorieën cliënten mogen zij 
niet discrimineren. 
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Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn niet 
verplicht vaste koersen met betrekking tot 
transacties boven de standaard 
marktomvang te publiceren. De 
standaardmarktomvang voor een 
financieel instrument in een bepaalde 
klasse mag niet significant onevenredig 
zijn met een ander financieel instrument 
in die klasse.

Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn niet 
verplicht vaste koersen met betrekking tot 
transacties boven de standaard 
kleinhandelsmarktomvang te publiceren.

Or. en

Motivering

Transparantie vóór de handel in de kleinhandelsmarkt voor niet-aandeleninstrumenten zal 
voordelig zijn voor kleine beleggers. In de groothandelsmarkt daarentegen – waar slechts 
weinig marktdeelnemers zijn en liquiditeit een reële bezorgdheid vormt – betekent een 
verbetering van de transparantie na de handel een belangrijke stap voorwaarts maar kan 
grotere transparantie vóór de handel tot enorme marktverstoringen leiden, terwijl de 
voordelen maar klein zijn.

Amendement 143
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
besluiten alleen particuliere cliënten, alleen 
professionele cliënten of beide groepen 
toegang te geven tot hun noteringen. 
Binnen die categorieën cliënten mogen zij 
niet discrimineren. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
niet verplicht vaste koersen met 
betrekking tot transacties boven de 
standaard marktomvang te publiceren. De 
standaardmarktomvang voor een financieel 
instrument in een bepaalde klasse mag niet 
significant onevenredig zijn met een ander 
financieel instrument in die klasse.

(17) Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
besluiten alleen hun particuliere cliënten, 
alleen hun professionele cliënten of beide 
groepen toegang te geven tot hun 
noteringen. Binnen die categorieën cliënten 
mogen zij niet onrechtmatig tot een 
onderscheid in toegang besluiten. Bij de 
handel in derivaten kunnen 
prijsverschillen op grond van de 
kredietwaardigheid van de tegenpartijen 
toegestaan worden. De 
standaardmarktomvang voor een financieel 
instrument in een bepaalde klasse mag niet 
significant onevenredig zijn met een ander 
financieel instrument in die klasse.
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Or. en

Motivering

SI's verlenen momenteel terecht gedifferentieerde toegang op basis van de categorieën van 
hun tegenpartijen. Prijsbepaling waarbij het kredietrisico van de tegenpartij een essentiële 
parameter vormt, leidt tot prijsverschillen voor bepaalde instrumenten, met name in de 
derivatenhandel, waar wederzijdse langetermijnverplichtingen kunnen ontstaan.

Amendement 144
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig zijn of worden uitgevoerd 
met groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarkt- of 
kleinhandelsmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

Or. en

Motivering

Overweging 18 moet toegepast worden op aandelen- en niet-aandeleninstrumenten. De 
formulering van overweging 18 moet bijgevolg om dezelfde reden als voor overweging 17 
worden aangepast.
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Amendement 145
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de standaard 
kleinhandelsmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

Or. en

Motivering

Transparantie vóór de handel in de kleinhandelsmarkt voor niet-aandeleninstrumenten zal 
voordelig zijn voor kleine beleggers. In de groothandelsmarkt daarentegen – waar slechts 
weinig marktdeelnemers zijn en liquiditeit een reële bezorgdheid vormt – betekent een 
verbetering van de transparantie na de handel een belangrijke stap voorwaarts maar kan 
grotere transparantie vóór de handel tot enorme marktverstoringen leiden, terwijl de 
voordelen maar klein zijn.

Amendement 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om (18) Deze verordening is niet bedoeld om 
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de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel en andere regels inzake 
marktoptreden voor handelsplatformen te 
eisen met betrekking tot transacties die 
buiten de beurs zijn uitgevoerd en die 
worden gekenmerkt door het feit dat zij 
bilateraal, ad hoc en onregelmatig zijn en
worden uitgevoerd met in aanmerking 
komende tegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

Or. en

Motivering

De toepassing van MiFID 1 heeft aangetoond dat de definitie van otc-handel onduidelijk is. 
De kern van deze overweging, in gereviseerde vorm, moet bijgevolg ook opgenomen worden 
in het artikel met definities van deze verordening. Ter verduidelijking moet "bilateraal"
worden toegevoegd (de overweging beschrijft een vrijstelling voor SI, die per definitie alleen 
bilateraal is). Er moet ook worden verwezen naar in aanmerking komende tegenpartijen 
(duidelijk omschreven in MiFID) in plaats van naar groothandelstegenpartijen (niet 
gedefinieerd in MiFID en een onduidelijk concept).

Amendement 147
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor 
transparantie voor de handel te eisen met 
betrekking tot transacties die buiten de 
beurs zijn uitgevoerd en die onder meer 
worden gekenmerkt door het feit dat zij ad 
hoc en onregelmatig worden uitgevoerd 

(18) Het is van cruciaal belang dat er 
alternatieve marktplaatsen kunnen 
opkomen die kopers en verkopers billijke 
concurrentievoorwaarden en een 
evenwichtige prijsvorming bieden, vooral 
met het oog op de afwikkeling van 
grootschalige en onregelmatige 



PE489.472v01-00 56/190 AM\901839NL.doc

NL

met groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling.

transacties.

Or. en

Motivering

Indien beleggingsondernemingen geen otc-handel meer kunnen bedrijven, komt hun 
vermogen om de belangen van hun beleggers te beheren in het gedrang. Als de cliënten van 
een beleggingsonderneming interesse tonen voor grotere orders of orders in niet-liquide 
middelen, moet de onderneming de klanten in kwestie de verwachte dienstverlening bieden en 
de orders bijgevolg kunnen uitvoeren.

Amendement 148
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel en regels inzake 
marktoptreden voor handelsplatformen te 
eisen met betrekking tot transacties die 
buiten de beurs zijn uitgevoerd en die 
worden gekenmerkt door het feit dat zij 
bilateraal, ad hoc en onregelmatig zijn en
worden uitgevoerd met in aanmerking 
komende tegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
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beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

Or. en

Amendement 149
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling.

(18) Er moet ervoor worden gezorgd dat 
zoveel mogelijk handel die buiten 
gereguleerde plaatsen van uitvoering 
plaatsvindt, plaatsvindt in georganiseerde 
systemen waarop passende 
transparantievereisten van toepassing 
zijn. Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel te eisen met betrekking tot 
otc-transacties waarbij producten voor de 
eerste keer op de markt worden gebracht,
die onder meer worden gekenmerkt door 
het feit dat de instrumenten op maat 
ontworpen zijn voor de specifieke 
vereisten van financiële of niet-financiële 
groothandelstegenpartijen. Er dient 
rekening mee te worden gehouden dat 
ondernemingen die als hoofdbedrijf een 
grondstof produceren en/of leveren en die 
bij wijze van nevenactiviteit voor eigen 
rekening handelen in 
grondstoffenderivaten, krachtens 
Verordening 2011/1227/EG reeds zijn 
onderworpen aan op maat gesneden 
regelgevend toezicht en aan wettelijke 
rapportageverplichtingen die specifiek 
betrekking hebben op contante transacties 
en op termijntransacties die door middel 
van materiële levering worden 
afgewikkeld, en tevens zijn onderworpen 
aan wettelijke rapportageverplichtingen 
met betrekking tot standaardtransacties 
met derivaten en aan regelgevend toezicht 
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krachtens de verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur.

Or. en

Amendement 150
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc zijn
en waarbij de transacties worden 
uitgevoerd buiten de systemen die 
doorgaans door de betreffende 
onderneming worden gebruikt voor haar 
activiteiten als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling.

Or. en

Amendement 151
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel en regels inzake 
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transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakenrelatie die zelf 
gekenmerkt wordt door transacties boven 
de standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

marktoptreden voor handelsplatformen te 
eisen met betrekking tot transacties die 
buiten de beurs zijn uitgevoerd en die 
worden gekenmerkt door het feit dat zij 
bilateraal, ad hoc en onregelmatig zijn en
worden uitgevoerd met in aanmerking 
komende tegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

Or. en

Motivering

otc-handel moet nauwkeurig gedefinieerd worden, aangezien dit soort handel vrijgesteld 
wordt van de regels ter garantie van de veiligheid en integriteit van de financiële markten. 
Otc-handel heeft geen betrekking op multilaterale handel (crossing van orders) maar op 
bilaterale handel. Otc-handel houdt geen systematische interne afhandeling in.

Amendement 152
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij ad hoc en 
onregelmatig worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
transacties worden uitgevoerd buiten de 

(18) Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
vóór de handel te eisen met betrekking tot 
transacties die buiten de beurs zijn 
uitgevoerd en die onder meer worden 
gekenmerkt door het feit dat zij 
incidenteel, ad hoc en onregelmatig 
worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel uitmaken 
van een zakenrelatie die zelf gekenmerkt 
wordt door transacties boven de 
standaardmarktomvang en waarbij de 
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systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

transacties worden uitgevoerd buiten de 
systemen die doorgaans door de 
betreffende onderneming worden gebruikt 
voor haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

Or. en

Amendement 153
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Marktgegevens moeten gemakkelijk 
en direct beschikbaar zijn voor gebruikers 
in een zoveel mogelijk uitgesplitste vorm 
om de beleggers, en de 
gegevensdienstverleners die voor hen 
werken, in staat te stellen 
gegevensoplossingen zo goed mogelijk op 
hun eigen situatie af te stemmen. Daarom 
moeten gegevens met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel op 
"ongebundelde" wijze beschikbaar worden 
gesteld aan het publiek, om de kosten voor 
marktdeelnemers die gegevens kopen te 
beperken.

(19) Marktgegevens moeten gemakkelijk 
en direct beschikbaar zijn voor gebruikers 
in een zoveel mogelijk uitgesplitste vorm 
om de beleggers, en de 
gegevensdienstverleners die voor hen 
werken, in staat te stellen 
gegevensoplossingen zo goed mogelijk op 
hun eigen situatie af te stemmen. Daarom 
moeten gegevens met betrekking tot 
transparantie voor en na de handel op 
"ongebundelde" wijze beschikbaar worden 
gesteld aan het publiek, om de kosten voor 
marktdeelnemers die gegevens kopen te 
beperken. Na 15 minuten moeten 
gereglementeerde markten, MTF's, OTF's 
en SI's gratis handelsgegevens na de 
handel beschikbaar stellen. Bovendien 
moeten goedgekeurde 
publicatievoorzieningen de coherentie en 
kwaliteit garanderen van zowel actuele als 
vertraagde marktgegevens die gebaseerd 
zijn op gemeenschappelijke Europese 
gegevensnormen. Eindgebruikers hebben 
met het oog hierop rechtstreeks of 
onrechtstreeks, via concurrerende 
aanbieders van gegevens, toegang tot een 
gestandaardiseerde Europese 
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consolidated tape. 

Or. en

Motivering

De voorgestelde commerciële oplossing voor marktgegevens zal alleen nauwkeurige en 
betaalbare geconsolideerde gegevens opleveren als de ESMA gemeenschappelijke Europese 
gegevensnormen uitbrengt en als de kwaliteit en de coherentie van de gegevens vervolgens 
gegarandeerd worden door de reglementaire goedgekeurde publicatievoorzieningen (APA's) 
die de marktgegevens openbaar maken. Eindgebruikers moeten deze gegevens ongebundeld 
kunnen kopen.

Amendement 154
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Gezien het feit dat de partijen tijdens 
de G20-top in Pittsburgh op 25 september 
2009 zijn overeengekomen dat de handel in 
gestandaardiseerde buiten de beurs 
verhandelde derivatencontracten in 
passende gevallen moet worden verplaatst 
naar beurzen of elektronische 
handelsplatformen, moet er een formele 
regelgevingsprocedure worden 
gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de 
handel tussen financiële tegenpartijen en 
grote niet-financiële tegenpartijen in alle 
derivaten die in aanmerking komen voor 
clearing en voldoende liquide zijn, 
plaatsvindt via een reeks 
handelsplatformen waarvoor vergelijkbare 
regelgeving geldt en om de deelnemers in 
staat te stellen met meerdere tegenpartijen 
te handelen. Bij het beoordelen of de 
liquiditeit voldoende is, moet rekening 
worden gehouden met de marktkenmerken 
op nationaal niveau, waaronder elementen 
als het aantal en type marktdeelnemers in 
een bepaalde markt, en met de 

(21) Gezien het feit dat de partijen tijdens 
de G20-top in Pittsburgh op 25 september 
2009 zijn overeengekomen dat de handel in 
gestandaardiseerde buiten de beurs 
verhandelde derivatencontracten in 
passende gevallen moet worden verplaatst 
naar beurzen of elektronische 
handelsplatformen, moet er een formele 
regelgevingsprocedure worden 
gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de 
handel tussen financiële tegenpartijen en 
grote niet-financiële tegenpartijen in alle 
derivaten die in aanmerking komen voor 
clearing en voldoende liquide zijn, 
plaatsvindt via een reeks 
handelsplatformen waarvoor vergelijkbare 
regelgeving geldt en om de deelnemers in 
staat te stellen met meerdere tegenpartijen 
te handelen. Bij het beoordelen of de 
liquiditeit voldoende is, moet rekening 
worden gehouden met de marktkenmerken 
op nationaal niveau, waaronder elementen 
als het aantal en type marktdeelnemers in 
een bepaalde markt, en met de 
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transactiekenmerken, zoals de omvang en 
frequentie van de transacties in die markt.

transactiekenmerken, zoals de omvang en 
frequentie van de transacties in die markt.
Samengestelde risicoverlagende post-
handeltransactiediensten stemmen 
overeen met de overkoepelende G20-
beleidsdoelstelling om het systeemrisico 
op de otc-derivatenmarkt te matigen, en 
handelstransacties in otc-
derivatencontracten die een onderdeel 
vormen van de transacties van een 
samengestelde risicoverlagende post-
handeltransactiedienst, zoals een 
multilaterale handelscompressiecyclus of 
een basis-risicobeheercyclus in actuele 
otc-derivatenportefeuilles, moeten met het 
oog op overeenstemming met deze 
beleidsdoelstellingen afzonderlijk 
behandeld worden. Ook in het kader van 
het handelsmandaat moeten dergelijke 
handelstransacties afzonderlijk behandeld 
worden, en aangezien transacties die deel 
uitmaken van een samengestelde 
transactie niet gebaseerd zijn op 
biedingen of aanbiedingen (er vindt 
m.a.w. geen koersvorming plaats), is het 
de taak van de ESMA om te bepalen tot op 
welke hoogte de artikelen 7, 9, 23 en 24, 
lid 1, op dergelijke samenstellende 
transacties van toepassing moeten zijn. 

Or. en

Motivering

Een samengestelde transactie is een instrument voor risicovermindering dat ontworpen is om 
secundaire risico's die voortvloeien uit bestaande posities, zoals kredietrisico voor 
tegenpartijen, operationeel risico en/of basisrisico, te beperken. Gezien de kenmerken van een 
samengestelde transactie en de samenstellende transacties ervan, moeten de eisen inzake 
transparantie voor en na de handel, transactiemelding en uitvoerende handelsplatformen aan 
deze specifieke kenmerken worden aangepast.

Amendement 155
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Gezien het feit dat de partijen tijdens 
de G20-top in Pittsburgh op 25 september 
2009 zijn overeengekomen dat de handel in 
gestandaardiseerde buiten de beurs 
verhandelde derivatencontracten in 
passende gevallen moet worden verplaatst 
naar beurzen of elektronische 
handelsplatformen, moet er een formele 
regelgevingsprocedure worden 
gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de 
handel tussen financiële tegenpartijen en 
grote niet-financiële tegenpartijen in alle 
derivaten die in aanmerking komen voor 
clearing en voldoende liquide zijn, 
plaatsvindt via een reeks 
handelsplatformen waarvoor vergelijkbare 
regelgeving geldt en om de deelnemers in 
staat te stellen met meerdere tegenpartijen 
te handelen. Bij het beoordelen of de 
liquiditeit voldoende is, moet rekening
worden gehouden met de marktkenmerken 
op nationaal niveau, waaronder elementen 
als het aantal en type marktdeelnemers in 
een bepaalde markt, en met de 
transactiekenmerken, zoals de omvang en 
frequentie van de transacties in die markt.

(21) Gezien het feit dat de partijen tijdens 
de G20-top in Pittsburgh op 25 september 
2009 zijn overeengekomen dat de handel in 
gestandaardiseerde buiten de beurs 
verhandelde derivatencontracten in 
passende gevallen moet worden verplaatst 
naar beurzen of elektronische 
handelsplatformen, moet er een formele 
regelgevingsprocedure worden 
gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de 
handel tussen financiële tegenpartijen en 
grote niet-financiële tegenpartijen in alle 
derivaten die in aanmerking komen voor 
clearing en voldoende liquide zijn, 
plaatsvindt via een reeks 
handelsplatformen waarvoor vergelijkbare 
regelgeving geldt. Deze verordening heeft 
niet als doel het gebruik van op maat 
ontworpen derivatencontracten te 
verbieden of te beperken, of dergelijke 
contracten buitensporig duur te maken 
voor niet-financiële instellingen. Bij het 
beoordelen of de liquiditeit voldoende is, 
moet daarom rekening worden gehouden 
met de marktkenmerken op nationaal 
niveau, waaronder elementen als het aantal 
en type marktdeelnemers in een bepaalde 
markt, en met de transactiekenmerken, 
zoals de omvang en frequentie van de 
transacties in die markt.

Or. en

Motivering

MiFID moet op één lijn gebracht worden met de vrijstellingen voor niet-financiële 
deelnemers in EMIR, en deze bepalingen mogen de doeltreffendheid van de vrijstellingen niet 
verminderen.

Amendement 156
Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Omwille van de rechtszekerheid is 
het aangewezen een definitie van 
derivaten in de verordening op te nemen. 
Verzekeringscontracten met betrekking tot
risicocategorieën die zijn vermeld in 
bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
mogen met het oog op de toepassing van 
deze richtlijn niet als derivatencontracten 
beschouwd worden indien ze afgesloten 
zijn met een verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming, 
verzekeringsonderneming van een derde 
land of herverzekeringsonderneming van 
een derde land.

Or. en

Amendement 157
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Gezien het feit dat enerzijds de 
partijen tijdens de G20-top in Pittsburgh op 
25 september 2009 zijn overeengekomen 
dat de handel in gestandaardiseerde buiten 
de beurs verhandelde derivatencontracten 
in passende gevallen moet worden 
verplaatst naar beurzen of elektronische 
handelsplatformen en anderzijds 
verschillende otc-derivaten een relatief 
lage liquiditeit hebben, is het passend om 
te zorgen voor een geschikte reeks in 
aanmerking komende platformen waarop 

(22) Gezien het feit dat enerzijds de 
partijen tijdens de G20-top in Pittsburgh op 
25 september 2009 zijn overeengekomen 
dat de handel in gestandaardiseerde buiten 
de beurs verhandelde derivatencontracten 
in passende gevallen moet worden 
verplaatst naar beurzen of elektronische 
handelsplatformen en anderzijds 
verschillende otc-derivaten een relatief 
lage liquiditeit hebben, is het passend om 
te zorgen voor een geschikte reeks in 
aanmerking komende platformen waarop 
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de handel krachtens deze verplichting kan 
plaatsvinden. Voor alle in aanmerking 
komende platformen moeten zorgvuldig 
uitgelijnde regelgevingsvereisten gelden 
met betrekking tot organisatie- en 
exploitatieaspecten, regelingen om 
belangenconflicten te beperken, toezicht op 
alle handelsactiviteit, transparantie voor en 
na de handel die is afgestemd op elk 
financieel instrument en de mogelijkheden 
voor wisselwerking tussen de 
verschillende handelsintenties van derde 
partijen mogelijk te maken. Om de 
voorwaarden voor de uitvoering en 
liquiditeit te verbeteren, moet het echter in 
overeenstemming met deze verbintenis 
mogelijk zijn dat exploitanten van 
platformen transacties tussen meerdere 
derde partijen op discretionaire wijze 
regelen.

de handel krachtens deze verplichting kan 
plaatsvinden. Voor alle in aanmerking 
komende platformen moeten zorgvuldig 
uitgelijnde regelgevingsvereisten gelden 
met betrekking tot organisatie- en 
exploitatieaspecten, regelingen om 
belangenconflicten te beperken, toezicht op 
alle handelsactiviteit en transparantie voor 
en na de handel die is afgestemd op elk 
financieel instrument en elk handelsmodel. 
Om de voorwaarden voor de uitvoering en 
liquiditeit te verbeteren, moet het echter in 
overeenstemming met deze verbintenis 
mogelijk zijn dat exploitanten van 
platformen transacties tussen hun 
deelnemers op discretionaire wijze regelen.

Or. en

Amendement 158
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De bevoegdheden van de bevoegde 
autoriteiten moeten worden aangevuld met 
een expliciet mechanisme voor het 
verbieden of beperken van het op de markt 
brengen, verspreiden en verkopen van een 
financieel instrument dat aanleiding geeft 
tot ernstige zorgen over de 
beleggersbescherming, het ordelijk 
functioneren en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
financiële stelsel of een deel daarvan, in 
combinatie met passende coördinatie- en 
noodbevoegdheden voor ESMA. De 
uitoefening van dergelijke bevoegdheden 

(24) De bevoegdheden van de bevoegde 
autoriteiten moeten worden aangevuld met 
een expliciet mechanisme voor het 
verbieden of beperken van het op de markt 
brengen, verspreiden en verkopen van een 
financieel instrument dat aanleiding geeft 
tot ernstige zorgen over de 
beleggersbescherming, het ordelijk 
functioneren en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
financiële stelsel of een deel daarvan, in 
combinatie met passende coördinatie- en 
noodbevoegdheden voor de ESMA. De 
uitoefening van dergelijke bevoegdheden 
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moet gebonden zijn aan de naleving van 
een aantal specifieke voorwaarden.

moet gebonden zijn aan de naleving van 
een aantal specifieke voorwaarden en mag 
enkel in uitzonderlijke gevallen 
plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Het verbieden van bepaalde financiële instrumenten of bepaalde soorten financiële activiteit 
is een bijzonder beperkende maatregel die alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden 
genomen.

Amendement 159
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De bijzonderheden van transacties in 
financiële instrumenten moeten worden 
gemeld aan de bevoegde autoriteiten om 
deze in staat te stellen potentiële gevallen 
van marktmisbruik op te sporen en te 
onderzoeken en toezicht te houden op het 
eerlijk en ordelijk functioneren van de 
markten en op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen. Onder dit 
toezicht vallen alle instrumenten die tot de 
handel op een gereglementeerde markt,
MTF of OTF zijn toegelaten en alle 
instrumenten waarvan de waarde 
afhankelijk is van of van invloed is op de 
waarde van die instrumenten. Om 
onnodige administratieve lasten voor 
beleggingsondernemingen te voorkomen, 
moeten financiële instrumenten die niet op 
georganiseerde wijze worden verhandeld 
en die niet vatbaar zijn voor marktmisbruik 
worden vrijgesteld van de 
kennisgevingsplicht.

(27) De bijzonderheden van transacties in 
financiële instrumenten moeten worden 
gemeld aan de bevoegde autoriteiten om 
deze in staat te stellen potentiële gevallen 
van marktmisbruik op te sporen en te 
onderzoeken en toezicht te houden op het 
eerlijk en ordelijk functioneren van de 
markten en op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen. Onder dit 
toezicht vallen alle instrumenten die tot de 
handel op een gereglementeerde markt of
MTF zijn toegelaten en alle instrumenten 
waarvan de waarde afhankelijk is van of 
van invloed is op de waarde van die 
instrumenten. Om onnodige 
administratieve lasten voor 
beleggingsondernemingen te voorkomen, 
moeten financiële instrumenten die niet op 
georganiseerde wijze worden verhandeld 
en die niet vatbaar zijn voor marktmisbruik 
worden vrijgesteld van de 
kennisgevingsplicht.

Or. en
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Motivering

Alle handelsplatformen die worden geëxploiteerd door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen moeten aan dezelfde voorschriften voldoen, onder meer inzake 
transparantie, niet-discriminerende uitvoering, niet-discriminerende toegang en omvattend 
markttoezicht. Een marktplaats waarin individuele platformen niet dezelfde regels volgen (in 
het bijzonder inzake niet-discriminerende uitvoering), vormt een bedreiging voor het 
handelsprijsvormingsproces en de bescherming van beleggers.

Amendement 160
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De Commissie stelt een verslag op 
waarin zij preciseert of de inhoud en de 
vorm van transactieverslagen volstaan om 
de bevoegde instanties in staat te stellen 
marktmisbruik op te sporen, en of het 
aangewezen is te vragen dat 
beleggingsondernemingen aanvullende 
informatie verstrekken, zoals een 
identificatie van het algoritme of de 
toepasser van het algoritme dat 
verantwoordelijk is voor een 
investeringsbesluit en de uitvoering van 
de transactie. Voor regelgevers is het van 
belang de natuurlijke of rechtspersoon te 
identificeren die tot de transactie heeft 
besloten. De klant kan aangeven welke 
algoritmen hij wil dat de 
beleggingsonderneming toepast om zijn 
doel te bereiken, of kan het aan de 
beleggingsonderneming overlaten om een 
algoritme voor een optimale uitvoering te 
kiezen. Nuttig voor de regelgever is 
daarom de identiteit van de persoon die 
het algoritme heeft toegepast.

Or. en
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Amendement 161
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Terugkoopovereenkomsten en het 
uitlenen van effecten hebben een rol 
gespeeld bij de onzekerheid over de 
eigendomssituatie en de verplichtingen, 
zoals is gebleken in de financiële crisis. 
De instellingen moeten, minimaal in 
geaggregeerde vorm, rapporteren over de 
omvang van de 
terugkoopovereenkomsten, het uitlenen 
van effecten en alle vormen van last- of 
terugvorderingsovereenkomsten. Deze 
informatie moet worden gemeld bij een 
transactieregister of een centrale 
effectenbewaarstelling om deze 
toegankelijk te maken voor o.a. de EBA, 
de ESMA, de relevante bevoegde 
autoriteiten, het ESRB en de relevante 
centrale banken en het ESCB. In 
liquidatieprocedures zijn niet-
geregistreerde 
terugvorderingsovereenkomsten nietig.

Or. en

Amendement 162
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de 
Unie is gebonden aan nationale 
regelingen en vereisten. Deze regelingen 
zijn sterk uiteenlopend en dienen te 
worden geharmoniseerd om zekerheid te 
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verschaffen aan en een eenvormige 
behandeling te garanderen van 
ondernemingen van derde landen die 
toegang tot de Unie wensen, op basis van 
een door de Commissie uitgevoerde 
gelijkwaardigheidsbeoordeling van het 
toezicht- en regelgevingskader van derde 
landen, dat een vergelijkbaar niveau van 
bescherming moet bieden aan beleggers 
in de EU die diensten van ondernemingen 
van derde landen ontvangen, en eveneens 
op voorwaarde dat voor 
beleggingsondernemingen uit de EU 
wederzijdse toegang geldt tot derde 
landen.

Or. en

Motivering

Verplaatst van de richtlijn naar de verordening.

Amendement 163
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) De levering van diensten is 
beperkt tot in aanmerking komende 
tegenpartijen en dient de vestiging van 
een bijkantoor in de Unie te vereisen. Het 
bijkantoor is gevestigd in de lidstaat waar 
de onderneming uit een derde land haar 
belangrijkste activiteit uitoefent. De 
vestiging van het bijkantoor is gebonden 
aan registratie door de ESMA. Zodra het 
bijkantoor geregistreerd is door de ESMA, 
dient het onder het toezicht te staan van 
de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd. De onderneming van het derde 
land moet via het bijkantoor diensten in 
andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
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doorlopen.

Or. en

Motivering

Verplaatst van de richtlijn naar de verordening.

Amendement 164
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quater) Het bepaalde in deze 
verordening tot regulering van het 
verrichten van diensten in de Unie door 
ondernemingen van derde landen dient de 
mogelijkheid onverlet te laten dat in de 
Unie gevestigde professionele of 
particuliere cliënten uitsluitend op eigen 
initiatief beleggingsdiensten van een 
onderneming van een derde land 
ontvangen. In dit geval dienen de diensten 
van de onderneming van een derde niet te 
worden aangemerkt als diensten die op 
het grondgebied van de Unie worden 
verricht.

Or. en

Motivering

Verplaatst van de richtlijn naar de verordening.

Amendement 165
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)



AM\901839NL.doc 71/190 PE489.472v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De melding van transacties heeft 
tot doel toezicht te houden op 
marktmisbruik. In marktsegmenten met 
een hoog volume kan dit leiden tot een 
grotere informatiestroom dan kan worden 
verwerkt, tot wanneer betere 
technologische middelen beschikbaar zijn. 
De ESMA dient een verslag op te stellen 
over marktsegmenten waarvoor andere 
rapportageverplichtingen gelden, 
bijvoorbeeld aan transactieregisters, of 
waarvoor het risico laag is of waarvoor er 
reeds andere waarborgen bestaan.

Or. en

Amendement 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) In Verordening [EMIR] zijn de 
criteria vastgelegd aan de hand waarvan 
wordt bepaald welke klassen van otc-
derivaten onder de clearingverplichting 
vallen. Deze verordening voorkomt ook 
concurrentieverstoringen door niet-
discriminerende toegang te eisen tot 
centrale tegenpartijen (CCP's) die 
clearing van otc-derivaten aanbieden aan 
handelsplatformen en niet-
discriminerende toegang tot de 
handelsstromen van handelsplatformen 
naar CCP's die clearing van otc-derivaten 
aanbieden. Aangezien otc-derivaten zijn 
gedefinieerd als derivatencontracten 
waarvan de uitvoering niet plaatsvindt op 
een gereglementeerde markt, is het nodig 
in het kader van deze verordening 
soortgelijke vereisten te introduceren voor 

Schrappen
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gereglementeerde markten. Op 
voorwaarde dat ESMA deze hierop van 
toepassing heeft verklaard, moet voor 
derivaten die worden verhandeld op 
gereglementeerde markten ook een 
clearingverplichting gelden.

Or. en

Motivering

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Amendement 167
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) In Verordening [EMIR] zijn de 
criteria vastgelegd aan de hand waarvan 
wordt bepaald welke klassen van otc-
derivaten onder de clearingverplichting 
vallen. Deze verordening voorkomt ook 
concurrentieverstoringen door niet-
discriminerende toegang te eisen tot 
centrale tegenpartijen (CCP's) die clearing 
van otc-derivaten aanbieden aan 
handelsplatformen en niet-discriminerende 
toegang tot de handelsstromen van 
handelsplatformen naar CCP's die clearing 
van otc-derivaten aanbieden. Aangezien 
otc-derivaten zijn gedefinieerd als 

(31) In Verordening [EMIR] zijn de 
criteria vastgelegd aan de hand waarvan 
wordt bepaald welke klassen van otc-
derivaten onder de clearingverplichting 
vallen. Deze verordening voorkomt ook 
concurrentieverstoringen door niet-
discriminerende toegang te eisen tot 
centrale tegenpartijen (CCP's) die clearing 
van otc-derivaten aanbieden aan 
handelsplatformen en niet-discriminerende 
toegang tot de handelsstromen van 
handelsplatformen naar CCP's die clearing 
van otc-derivaten aanbieden. Aangezien 
otc-derivaten zijn gedefinieerd als 
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derivatencontracten waarvan de uitvoering 
niet plaatsvindt op een gereglementeerde 
markt, is het nodig in het kader van deze 
verordening soortgelijke vereisten te 
introduceren voor gereglementeerde 
markten. Op voorwaarde dat ESMA deze 
hierop van toepassing heeft verklaard, 
moet voor derivaten die worden verhandeld 
op gereglementeerde markten ook een 
clearingverplichting gelden.

derivatencontracten waarvan de uitvoering 
niet plaatsvindt op een gereglementeerde 
markt, is het nodig in het kader van deze 
verordening soortgelijke vereisten te 
introduceren voor gereglementeerde 
markten. Op voorwaarde dat ESMA deze 
hierop van toepassing heeft verklaard, 
moet voor derivaten die worden verhandeld 
op gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's ook een clearingverplichting 
gelden.

Or. en

Motivering

Alle handelsplatformen waar afgeleide instrumenten worden verhandeld dienen ervoor te 
zorgen dat er een clearingverplichting van kracht is, om zo het systeemrisico dat samenhangt 
met dergelijke transacties en instrumenten te verminderen.

Amendement 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Naast de eisen in Richtlijn 
2004/39/EG die voorkomen dat de 
lidstaten onterecht de toegang tot 
infrastructuur na de handel, zoals CCP's 
en afwikkelingsregelingen, beperken, is 
het nodig dat deze verordening 
verschillende andere 
handelsbelemmeringen wegneemt die 
kunnen worden gebruikt om concurrentie 
in de clearing van financiële 
instrumenten te verhinderen. Om 
discriminerende praktijken te voorkomen, 
moeten CCP's akkoord gaan met het 
clearen van transacties die zijn uitgevoerd 
in verschillende handelsplatformen, voor 
zover die platformen voldoen aan de 
operationele en technische vereisten die 
de CCP heeft vastgesteld. Toegang mag 

Schrappen
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alleen worden geweigerd als niet wordt 
voldaan aan bepaalde toegangscriteria die 
zijn gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen.

Or. en

Motivering

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Amendement 169
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Naast de eisen in Richtlijn 
2004/39/EG die voorkomen dat de 
lidstaten onterecht de toegang tot 
infrastructuur na de handel, zoals CCP's 
en afwikkelingsregelingen, beperken, is 
het nodig dat deze verordening 
verschillende andere 
handelsbelemmeringen wegneemt die 
kunnen worden gebruikt om concurrentie 
in de clearing van financiële 
instrumenten te verhinderen. Om 
discriminerende praktijken te voorkomen, 
moeten CCP's akkoord gaan met het 
clearen van transacties die zijn uitgevoerd 
in verschillende handelsplatformen, voor 
zover die platformen voldoen aan de 

Schrappen
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operationele en technische vereisten die 
de CCP heeft vastgesteld. Toegang mag 
alleen worden geweigerd als niet wordt
voldaan aan bepaalde toegangscriteria die 
zijn gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen.

Or. de

Motivering

Nergens buiten de EU wordt op vergelijkbare wijze gestreefd naar regulering. De wijzigingen 
door artikel 28 van de MiFIR leiden derhalve tot een concurrentienadeel voor EU-
handelsplatformen en CCP's ten opzichte van concurrenten die buiten de EU zijn gevestigd.

Amendement 170
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Naast de eisen in Richtlijn 
2004/39/EG die voorkomen dat de lidstaten 
onterecht de toegang tot infrastructuur na 
de handel, zoals CCP's en 
afwikkelingsregelingen, beperken, is het 
nodig dat deze verordening verschillende 
andere handelsbelemmeringen wegneemt 
die kunnen worden gebruikt om 
concurrentie in de clearing van financiële 
instrumenten te verhinderen. Om 
discriminerende praktijken te voorkomen, 
moeten CCP's akkoord gaan met het 
clearen van transacties die zijn uitgevoerd 
in verschillende handelsplatformen, voor 
zover die platformen voldoen aan de 
operationele en technische vereisten die de 
CCP heeft vastgesteld. Toegang mag alleen 
worden geweigerd als niet wordt voldaan 
aan bepaalde toegangscriteria die zijn 
gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen.

(32) Naast de eisen in Richtlijn 
2004/39/EG die voorkomen dat de lidstaten 
onterecht de toegang tot infrastructuur na 
de handel, zoals CCP's en 
afwikkelingsregelingen, beperken, is het 
nodig dat deze verordening verschillende 
andere handelsbelemmeringen wegneemt 
die kunnen worden gebruikt om 
concurrentie in de clearing van financiële 
instrumenten te verhinderen. Om 
discriminerende praktijken te voorkomen, 
moeten CCP's akkoord gaan met het 
clearen van transacties die zijn uitgevoerd 
in verschillende handelsplatformen, voor 
zover die platformen voldoen aan de 
operationele en technische vereisten die de 
CCP heeft vastgesteld. Toegang mag alleen 
worden geweigerd indien dit een ernstige 
bedreiging van de stabiliteit van het 
financiële stelsel met zich zou 
meebrengen. 

Or. en
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Amendement 171
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Naast de eisen in Richtlijn 
2004/39/EG die voorkomen dat de lidstaten 
onterecht de toegang tot infrastructuur na 
de handel, zoals CCP's en 
afwikkelingsregelingen, beperken, is het 
nodig dat deze verordening verschillende 
andere handelsbelemmeringen wegneemt 
die kunnen worden gebruikt om 
concurrentie in de clearing van financiële 
instrumenten te verhinderen. Om 
discriminerende praktijken te voorkomen, 
moeten CCP's akkoord gaan met het 
clearen van transacties die zijn uitgevoerd 
in verschillende handelsplatformen, voor 
zover die platformen voldoen aan de
operationele en technische vereisten die de 
CCP heeft vastgesteld. Toegang mag alleen 
worden geweigerd als niet wordt voldaan 
aan bepaalde toegangscriteria die zijn 
gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen.

(32) Naast de eisen in Richtlijn 
2004/39/EG die voorkomen dat de lidstaten 
onterecht de toegang tot infrastructuur na 
de handel, zoals CCP's en 
afwikkelingsregelingen, beperken, is het 
nodig dat deze verordening verschillende 
andere handelsbelemmeringen wegneemt 
die kunnen worden gebruikt om 
concurrentie in de clearing van effecten en 
geldmarktinstrumenten te verhinderen. 
Om discriminerende praktijken te 
voorkomen, moeten CCP's akkoord gaan 
met het clearen van transacties die zijn 
uitgevoerd in verschillende 
handelsplatformen, voor zover die 
platformen voldoen aan de operationele en 
technische vereisten die de CCP heeft 
vastgesteld. Toegang mag alleen worden 
geweigerd als niet wordt voldaan aan 
bepaalde toegangscriteria die zijn 
gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen.

Or. en

Amendement 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 

Schrappen
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inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. 
Licentieverlening en toegang tot 
informatie over indices en andere 
benchmarks die worden gebruikt om de 
waarde van financiële instrumenten te 
bepalen, moeten ook op niet-
discriminerende basis aan CCP's en 
andere handelsplatformen worden 
verstrekt. Het is de bedoeling dat het 
wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de 
concurrentie voor clearing en 
verhandeling van financiële instrumenten 
versterkt, teneinde de investerings- en 
leenkosten te verlagen, inefficiënties weg 
te nemen en innovatie in de markten van 
de Unie te stimuleren. De Commissie moet 
de ontwikkeling van de infrastructuur na 
de handel nauwlettend in de gaten blijven 
houden en moet waar nodig ingrijpen om 
verstoringen van de concurrentie op de 
interne markt te voorkomen.

Or. en

Motivering

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Amendement 173
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven,
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. 
Licentieverlening en toegang tot 
informatie over indices en andere 
benchmarks die worden gebruikt om de 
waarde van financiële instrumenten te 
bepalen, moeten ook op niet-
discriminerende basis aan CCP's en 
andere handelsplatformen worden 
verstrekt. Het is de bedoeling dat het 
wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de 
concurrentie voor clearing en 
verhandeling van financiële instrumenten 
versterkt, teneinde de investerings- en 
leenkosten te verlagen, inefficiënties weg 
te nemen en innovatie in de markten van 
de Unie te stimuleren. De Commissie moet 
de ontwikkeling van de infrastructuur na 
de handel nauwlettend in de gaten blijven 
houden en moet waar nodig ingrijpen om 
verstoringen van de concurrentie op de 
interne markt te voorkomen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Er zijn geen vergelijkbare reguleringsinspanningen buiten de EU. De wijzigingen door artikel 
28 MiFIR leiden derhalve tot een concurrentienadeel voor EU-handelsplatformen en CCP's 
ten opzichte van concurrenten die buiten de EU zijn gevestigd.

Amendement 174
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. 
Licentieverlening en toegang tot 
informatie over indices en andere
benchmarks die worden gebruikt om de 
waarde van financiële instrumenten te 
bepalen, moeten ook op niet-
discriminerende basis aan CCP's en andere 
handelsplatformen worden verstrekt. Het is 
de bedoeling dat het wegnemen van 
belemmeringen en discriminerende 
praktijken de concurrentie voor clearing en 
verhandeling van financiële instrumenten 
versterkt, teneinde de investerings- en 
leenkosten te verlagen, inefficiënties weg 
te nemen en innovatie in de markten van de 
Unie te stimuleren. De Commissie moet de 
ontwikkeling van de infrastructuur na de 
handel nauwlettend in de gaten blijven 
houden en moet waar nodig ingrijpen om 
verstoringen van de concurrentie op de 
interne markt te voorkomen.

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. Het recht 
van een CCP om toegang te krijgen tot 
een handelsplatform dient onderworpen te 
zijn aan transparante, evenredige en 
neutrale criteria, met inbegrip van de 
vraag van de cliënten en 
veiligheidscriteria, evenals alle nodige 
interoperabiliteitsregelingen. Om de 
volledige ontwikkeling van een 
concurrerende eengemaakte markt voor 
alle financiële instrumenten, met inbegrip 
van op de beurs verhandelde derivaten, 
mogelijk te maken, is het nodig dat 
benchmarkindexen gebonden zijn aan 
verplichte niet-exclusieve 
vergunningsvereisten voor de passende 
handelsplatformen en CCP's. Toegang tot 
informatie over indices en 
benchmarkindexen die worden gebruikt om 
de waarde van financiële instrumenten te 
bepalen, moeten ook op niet-
discriminerende basis aan CCP's en andere 
handelsplatformen worden verstrekt. 
Handelsplatformen of CCP's die 
dergelijke informatie en producten 
verstrekken mogen enkel een vergoeding 
vragen voor de aan de marktdeelnemers 
geleverde diensten die is berekend op 
basis van de terugwinning van de kosten 
vermeerderd met een redelijke winst. 
Terugwinning van de kosten verwijst naar 
kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de 
diensten die worden geleverd in het kader 
van de indexproducten. Het is de 
bedoeling dat het wegnemen van 
belemmeringen en discriminerende 
praktijken de concurrentie voor clearing en 
verhandeling van financiële instrumenten
versterkt, teneinde de investerings- en 
leenkosten te verlagen, inefficiënties weg 
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te nemen en innovatie in de markten van de 
Unie te stimuleren. De Commissie moet de 
ontwikkeling van de infrastructuur na de 
handel nauwlettend in de gaten blijven 
houden en moet waar nodig ingrijpen om 
verstoringen van de concurrentie op de 
interne markt te voorkomen.

Or. en

Motivering

Met de huidige tekst is het niet mogelijk de verhoging van de kosten te beperken wanneer 
benchmarks worden gebruikt. Benchmarks zijn essentieel voor referenties bij de handel en om 
de beste uitvoering van handelstransacties te bevorderen. Door deze limieten vast te stellen, 
zorgen we ervoor dat de kosten niet drastisch worden verhoogd, wat zou leiden tot een kleiner 
voordeel voor eindbeleggers.

Amendement 175
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. 
Licentieverlening en toegang tot informatie 
over indices en andere benchmarks die 
worden gebruikt om de waarde van 
financiële instrumenten te bepalen, moeten 
ook op niet-discriminerende basis aan 
CCP's en andere handelsplatformen 
worden verstrekt. Het is de bedoeling dat 
het wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de concurrentie 
voor clearing en verhandeling van 
financiële instrumenten versterkt, teneinde 
de investerings- en leenkosten te verlagen, 
inefficiënties weg te nemen en innovatie in 
de markten van de Unie te stimuleren. De 

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven 
tot gegevensstromen aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. Het recht 
van een CCP om toegang te krijgen tot 
een handelsplatform dient regelingen 
mogelijk te maken waarbij verscheidene 
CCP's gegevensstromen na de handel van 
eenzelfde handelsplatform gebruiken. Dit 
mag evenwel niet tot interoperabiliteit 
voor derivatenclearing noch tot 
fragmentatie van de liquiditeit leiden.
Licentieverlening en toegang tot informatie 
over indices en andere benchmarks die 
worden gebruikt om de waarde van 
financiële instrumenten te bepalen, moeten 
ook op niet-discriminerende basis aan 
CCP's en andere handelsplatformen 



AM\901839NL.doc 81/190 PE489.472v01-00

NL

Commissie moet de ontwikkeling van de 
infrastructuur na de handel nauwlettend in 
de gaten blijven houden en moet waar 
nodig ingrijpen om verstoringen van de 
concurrentie op de interne markt te 
voorkomen.

worden verstrekt. Het is de bedoeling dat 
het wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de concurrentie 
voor clearing en verhandeling van 
financiële instrumenten versterkt, teneinde 
de investerings- en leenkosten te verlagen, 
inefficiënties weg te nemen en innovatie in 
de markten van de Unie te stimuleren. De 
Commissie moet de ontwikkeling van de 
infrastructuur na de handel nauwlettend in 
de gaten blijven houden en moet waar 
nodig ingrijpen om verstoringen van de 
concurrentie op de interne markt te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. 
Licentieverlening en toegang tot informatie 
over indices en andere benchmarks die 
worden gebruikt om de waarde van 
financiële instrumenten te bepalen, moeten 
ook op niet-discriminerende basis aan 
CCP's en andere handelsplatformen 
worden verstrekt. Het is de bedoeling dat 
het wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de concurrentie 
voor clearing en verhandeling van 
financiële instrumenten versterkt, teneinde 
de investerings- en leenkosten te verlagen, 
inefficiënties weg te nemen en innovatie in 
de markten van de Unie te stimuleren. De 
Commissie moet de ontwikkeling van de 

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. In 
Verordening (EU) nr. …/... [EMIR] is 
interoperabiliteit beperkt tot contante 
effecten, maar de ESMA moet vóór 2014 
verslag uitbrengen over de vraag of een 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot 
andere financiële instrumenten gepast is. 
Niets in EMIR weerhoudt partijen ervan 
bilaterale afspraken over interoperabiliteit 
te maken voor aandelen, derivaten of 
andere instrumenten. Licentieverlening en 
toegang tot informatie over indices en 
andere benchmarks die worden gebruikt 
om de waarde van financiële instrumenten 
te bepalen, moeten ook op niet-
discriminerende basis aan CCP's en andere 
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infrastructuur na de handel nauwlettend in 
de gaten blijven houden en moet waar 
nodig ingrijpen om verstoringen van de 
concurrentie op de interne markt te 
voorkomen.

handelsplatformen worden verstrekt. Het is 
de bedoeling dat het wegnemen van 
belemmeringen en discriminerende 
praktijken de concurrentie voor clearing en 
verhandeling van financiële instrumenten 
versterkt, teneinde de investerings- en 
leenkosten te verlagen, inefficiënties weg 
te nemen en innovatie in de markten van de 
Unie te stimuleren. De Commissie moet de 
ontwikkeling van de infrastructuur na de 
handel nauwlettend in de gaten blijven 
houden en moet waar nodig ingrijpen om 
verstoringen van de concurrentie op de 
interne markt te voorkomen.

Or. en

Amendement 177
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. 
Licentieverlening en toegang tot informatie 
over indices en andere benchmarks die 
worden gebruikt om de waarde van 
financiële instrumenten te bepalen, moeten 
ook op niet-discriminerende basis aan 
CCP's en andere handelsplatformen 
worden verstrekt. Het is de bedoeling dat 
het wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de concurrentie 
voor clearing en verhandeling van 
financiële instrumenten versterkt, teneinde 
de investerings- en leenkosten te verlagen, 
inefficiënties weg te nemen en innovatie in 
de markten van de Unie te stimuleren. De 
Commissie moet de ontwikkeling van de 

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd, tenzij het 
toegangsrecht zou leiden tot een groter 
operationeel risico en 
liquiditeitsfragmentatie. De goedkeuring 
van nieuwe toegangsrechten wordt 
meegedeeld aan marktleden en CCP-
leden. Licentieverlening en toegang tot 
informatie over indices en andere 
benchmarks die worden gebruikt om de 
waarde van financiële instrumenten te 
bepalen, moeten ook op niet-
discriminerende basis aan CCP's en andere 
handelsplatformen worden verstrekt. Het is 
de bedoeling dat het wegnemen van 
belemmeringen en discriminerende 
praktijken de concurrentie voor clearing en 
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infrastructuur na de handel nauwlettend in 
de gaten blijven houden en moet waar 
nodig ingrijpen om verstoringen van de 
concurrentie op de interne markt te 
voorkomen.

verhandeling van financiële instrumenten 
versterkt, teneinde de investerings- en 
leenkosten te verlagen, inefficiënties weg 
te nemen en innovatie in de markten van de 
Unie te stimuleren. De Commissie moet de 
ontwikkeling van de infrastructuur na de 
handel nauwlettend in de gaten blijven 
houden en moet waar nodig ingrijpen om 
verstoringen van de concurrentie op de 
interne markt te voorkomen.

Or. en

Amendement 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de 
Unie is gebonden aan nationale regelingen 
en vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een

(34) De levering van diensten door 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten* uit derde landen in de 
Unie is gebonden aan nationale regelingen 
en vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een beoordeling van de 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
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vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

gebruik maken van diensten van 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.
* (Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Dit voorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat met MiFIR een passende regeling voor 
beleggingsondernemingen en marktexploitanten uit derde landen wordt vastgesteld, in plaats 
van een regeling die slechts betrekking heeft op bepaalde diensten die worden geleverd door 
beleggingsondernemingen. Deze regeling zou ervoor zorgen dat alle diensten die in de EU 
worden aangeboden door beleggingsondernemingen en marktexploitanten uit derde landen 
binnen het bereik van MiFIR zouden worden gebracht. Het nieuwe voorstel dient duidelijk 
aan te geven welke regels van toepassing zullen zijn op dergelijke marktexploitanten en welke 
EU-regels niet van toepassing zullen zijn, in voorkomend geval.

Amendement 179
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren,

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Hoewel het mogelijk moet zijn 
voor de lidstaten om deze regelingen en 
vereisten te behouden, is het passend om 
een gemeenschappelijk regelgevingskader 
op het niveau van de Unie te introduceren 
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ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

om het mogelijk te maken voor
ondernemingen uit derde landen die een 
bijkantoor vestigen in de Unie om in de 
hele Unie diensten en activiteiten te 
verrichten via dit bijkantoor, waarbij het 
bijkantoor een vergunning heeft gekregen 
van de bevoegde autoriteiten in de lidstaat 
en er onder meer een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van het derde land. Het 
gemeenschappelijk kader dient een 
onderneming uit een derde land eveneens 
in staat te stellen diensten of activiteiten te 
verrichten voor bepaalde in aanmerking 
komende tegenpartijen die op een andere 
wijze in een lidstaat zijn gevestigd dan via 
een bijkantoor in die lidstaat, zonder 
daartoe in die lidstaat over een 
vergunning te hoeven beschikken of over 
registratie door de ESMA. 
Ondernemingen uit derde landen die 
diensten of activiteiten willen kunnen 
verrichten voor andere in aanmerking 
komende tegenpartijen en "per se"
professionele cliënten in de hele Unie 
moeten in staat zijn dit te doen, op 
voorwaarde dat ze zich registreren bij de 
ESMA en er onder meer een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van het derde land.

Or. en

Motivering

Veel beleggingsdiensten en –activiteiten worden verricht in het kader van langdurige relaties 
tussen de onderneming en de cliënt. De toegang van beleggers en tegenpartijen uit de EU tot 
de door de ondernemingen uit derde landen geleverde diensten zou onterecht worden beperkt 
indien het bijvoorbeeld verboden zou zijn voor ondernemingen uit derde landen om 
informatie en onderzoeksresultaten te verstrekken aan hun bestaande cliënten.
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Amendement 180
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat particuliere cliënten in de 
EU die gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

Or. en

Amendement 181
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten. Bij de toepassing van de 
vereisten voor ondernemingen uit derde 
landen, dienen de Commissie en de 
lidstaten rekening te houden met de 
centrale rol die de EU speelt op de 
mondiale financiële markten, de 
onderlinge afhankelijkheid van de 
financiële markten van de EU en derde 
landen, en het voordeel voor beleggers, 
burgers, bedrijven en overheidsdiensten 
uit de EU en de Europese economie die 
voortvloeien uit internationale handel. 
Rekening houdend hiermee mag de 
toepassing van vereisten van derde landen 
het niet onmogelijk maken voor beleggers 
en emittenten uit de EU om te investeren 
in of financiering te bekomen van derde 
landen, en evenmin mogen ze beleggers 
en emittenten uit derde landen de 
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mogelijkheid ontnemen om te investeren 
in, kapitaal bijeen te brengen, of andere 
financiële diensten te verkrijgen op 
Europese markten, behalve wanneer dit 
gerechtvaardigd is op basis van objectieve 
en op bewijsmateriaal gebaseerde 
prudentiële kwesties.

Or. en

Amendement 182
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten. Bij de toepassing van de 
vereisten voor ondernemingen uit derde 
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landen, dienen de Commissie en de 
lidstaten rekening te houden met de 
centrale rol die de Unie speelt op de 
mondiale financiële markten, het belang 
van openheid om investeringen aan te 
trekken, de noodzaak Europese financiële 
centra te vrijwaren, de onderlinge 
afhankelijkheid van de financiële 
markten van de EU en derde landen, en 
het voordeel voor beleggers en emittenten 
uit de EU, burgers, bedrijven, 
overheidsdiensten en de Europese 
economie van de internationale handel. 
Rekening houdend met de brede waaier 
aan financiële diensten waarvoor er op 
grond van MiFID een vergunning is 
vereist, mag de toepassing van de 
vereisten van derde landen het niet 
onmogelijk maken voor beleggers en 
emittenten uit de EU om te investeren in 
of financiering te bekomen van derde 
landen, en evenmin mogen ze beleggers 
en emittenten uit derde landen de 
mogelijkheid ontnemen om te investeren 
in, kapitaal bijeen te brengen, of andere 
financiële diensten te verkrijgen op 
Europese markten, behalve wanneer dit 
gerechtvaardigd is op basis van objectieve 
en op bewijsmateriaal gebaseerde 
prudentiële kwesties.

Or. en

Motivering

Met het oog op de bevordering van de Europese welvaart, groei, werkgelegenheid en 
financiële stabiliteit is het nodig de vlotte interactie van Europese beleggers en emittenten met 
markten en dienstverleners uit derde landen te beschermen en beleggers en emittenten uit 
derde landen te blijven aantrekken om te investeren in EU-markten en deze markten te 
gebruiken om kapitaal bijeen te brengen.

Amendement 183
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Het is passend om een 
gemeenschappelijk regelgevingskader op 
het niveau van de Unie te introduceren. De 
regeling moet het bestaande, 
gefragmenteerde kader harmoniseren, 
ondernemingen uit derde landen die 
toegang krijgen tot de Unie zekerheid en 
gelijke behandeling garanderen, ervoor 
zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

(34) De levering van diensten door 
ondernemingen uit derde landen in de Unie 
is gebonden aan nationale regelingen en 
vereisten. Deze regelingen zijn sterk 
gedifferentieerd en de ondernemingen die 
in het kader ervan een vergunning hebben, 
genieten niet de vrijheid om diensten te 
leveren en het recht van vestiging in andere 
lidstaten dan de lidstaat waar zij zijn 
gevestigd. Bovendien zal, wanneer het 
voor in aanmerking komende 
tegenpartijen die gevestigd zijn op het 
grondgebied van de Unie mogelijk wordt 
diensten te verlenen via ondernemingen 
in derde landen zonder dat zij op het 
grondgebied van de Unie een bijkantoor 
hoeven te openen, ertoe leiden dat 
dergelijke bedrijven niet onder het 
toezicht vallen van de lidstaat waarin zij 
activiteiten verrichten, en evenmin 
gebonden zijn aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit de voorgestelde 
verordeningen. In verband daarmee is het
passend om een gemeenschappelijk 
regelgevingskader op het niveau van de 
Unie te introduceren. De regeling moet het 
bestaande, gefragmenteerde kader 
harmoniseren, ondernemingen uit derde 
landen die toegang krijgen tot de Unie 
zekerheid en gelijke behandeling 
garanderen, ervoor zorgen dat er een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling is 
uitgevoerd door de Commissie met 
betrekking tot het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen en 
garanderen dat beleggers in de EU die 
gebruik maken van diensten van 
ondernemingen uit derde landen een 
vergelijkbare mate van bescherming 
genieten.

Or. pl
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Amendement 184
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Bij de vaststelling van effectieve 
gelijkwaardigheid voor regelingen van 
derde landen, dient de Commissie zich te 
beperken tot de bepalingen waarover 
overeenstemming is bereikt op 
internationale fora, zoals de G20. 
Ondanks het feit dat de regels met 
betrekking tot de handelsverplichting voor 
derivaten in overeenstemming met EMIR 
zo gecoördineerd mogelijk dienen te zijn, 
bevat deze richtlijn verschillende 
onderdelen die buiten de toezeggingen 
van de G20 vallen, en die eveneens niet tot 
doel hebben te zorgen voor stabiliteit van 
het financiële stelsel, waardoor de 
mogelijkheid bestaat dat het niet gepast is 
dat ze rechtstreeks door derde landen 
worden aangenomen.

Or. en

Amendement 185
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) Bij de 
gelijkwaardigheidsbeoordeling van derde 
landen dient de Commissie ervoor te 
zorgen dat ze een aanpak volgt waarbij 
eerst prioriteit wordt gegeven aan de 
grootste handelspartners van de EU en 
waarbij landen die slechts een beperkt 
aantal ondernemingen hebben die 
toegang tot de EU-markten verkrijgen pas 
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worden beoordeeld nadat de belangrijkere 
markten zijn beoordeeld.

Or. en

Motivering

Gelet op de beperkte middelen is het nodig voorrang te geven aan de belangrijke 
rechtsgebieden om ervoor te zorgen dat de handel niet wordt verstoord en om reeds snel na 
de goedkeuring van de regelgeving te zorgen voor een zo groot mogelijke impact.

Amendement 186
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor de levering van diensten aan 
particuliere cliënten moet altijd de 
vestiging van een bijkantoor in de Unie 
vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren 
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen. Die levering dient 
gebonden te zijn aan registratie door 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
moeten goede samenwerkingsregelingen 
zijn tussen ESMA en de bevoegde 
autoriteit in het derde land.

(35) Voor de levering van diensten aan 
particuliere of professionele cliënten moet 
altijd de vestiging van een bijkantoor in de
Unie vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren 
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen. Die levering dient 
gebonden te zijn aan registratie door de
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
moeten goede samenwerkingsregelingen 
zijn tussen de ESMA en de bevoegde 
autoriteit in het derde land.

Or. en

Motivering

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
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text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that "professional investors" are not treated as "eligible counterparties".

Amendement 187
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor de levering van diensten aan
particuliere cliënten moet altijd de 
vestiging van een bijkantoor in de Unie 
vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen. Die levering dient 
gebonden te zijn aan registratie door 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
moeten goede samenwerkingsregelingen 
zijn tussen ESMA en de bevoegde 
autoriteit in het derde land.

(35) Ondernemingen uit derde landen die 
een bijkantoor vestigen in de Unie in 
overeenstemming met het 
gemeenschappelijk kader voor 
bijkantoren dienen in staat te zijn 
diensten en activiteiten te verrichten in de 
hele Unie voor particuliere cliënten van
het bijkantoor, maar dit mag er niet toe 
leiden dat een particuliere cliënt niet in 
staat is op eigen exclusief initiatief 
diensten te ontvangen van een 
onderneming uit een derde land, of om 
andere diensten buiten de Unie te 
ontvangen (of in overeenstemming met 
een nationale regeling). De vestiging van 
het bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor 
is gevestigd; de onderneming van het 
derde land moet via het 
vergunninghoudende en onder toezicht 
staande bijkantoor diensten in andere 
lidstaten kunnen verrichten, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt doorlopen.

Or. en
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Motivering

Veel beleggingsdiensten en –activiteiten worden verricht in het kader van langdurige relaties 
tussen de onderneming en de cliënt. De toegang van beleggers en tegenpartijen uit de EU tot 
de door de ondernemingen uit derde landen geleverde diensten zou onterecht worden beperkt 
indien het bijvoorbeeld verboden zou zijn voor ondernemingen uit derde landen om 
informatie en onderzoeksresultaten te verstrekken aan hun bestaande cliënten.

Amendement 188
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor de levering van diensten aan 
particuliere cliënten moet altijd de 
vestiging van een bijkantoor in de Unie 
vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren 
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen. Die levering dient 
gebonden te zijn aan registratie door 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
moeten goede samenwerkingsregelingen 
zijn tussen ESMA en de bevoegde 
autoriteit in het derde land.

(35) Voor de levering van diensten aan 
particuliere cliënten moet altijd de 
vestiging van een bijkantoor in de Unie 
vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren 
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen en professionele 
cliënten. Die levering dient gebonden te 
zijn aan registratie door de ESMA en 
toezicht in het derde land. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de
ESMA en de bevoegde autoriteit in het 
derde land.

Or. en

Amendement 189
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor de levering van diensten aan 
particuliere cliënten moet altijd de 
vestiging van een bijkantoor in de Unie 
vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren 
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen. Die levering dient 
gebonden te zijn aan registratie door 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
moeten goede samenwerkingsregelingen 
zijn tussen ESMA en de bevoegde 
autoriteit in het derde land.

(35) Voor de levering van diensten aan 
particuliere cliënten moet altijd de 
vestiging van een dochteronderneming in 
de Unie vereist zijn. De vestiging van het 
bijkantoor moet gebonden zijn aan 
vergunningverlening en toezicht in de 
Unie. Er moeten goede 
samenwerkingsregelingen zijn tussen de 
betreffende bevoegde autoriteit en de 
bevoegde autoriteit in het derde land. De 
levering van diensten zonder bijkantoren 
dient te worden beperkt tot in aanmerking 
komende tegenpartijen. Die levering dient 
gebonden te zijn aan registratie door de
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
moeten goede samenwerkingsregelingen 
zijn tussen de ESMA en de bevoegde 
autoriteit in het derde land.

Or. en

Amendement 190
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De bepalingen in deze verordening die 
regels bevatten voor de levering van 
diensten door ondernemingen uit derde 
landen in de Unie, mogen geen afbreuk 
doen aan de mogelijkheid voor in de Unie 
gevestigde personen om op eigen initiatief 
beleggingsdiensten te ontvangen van een 
onderneming in een derde land. Als een 
onderneming in een derde land diensten 
verricht op het eigen initiatief van een in de 
Unie gevestigde persoon, worden deze 
diensten niet geacht te zijn geleverd op het 
grondgebied van de Unie. Indien een 

(36) De bepalingen in deze verordening die 
regels bevatten voor de levering van 
diensten of het verrichten van activiteiten 
door ondernemingen uit derde landen in de 
Unie, mogen geen afbreuk doen aan de 
mogelijkheid voor in de Unie gevestigde 
personen om op eigen initiatief 
beleggingsdiensten of –activiteiten te 
ontvangen van een onderneming in een 
derde land, voor 
beleggingsondernemingen die een 
vergunning hebben op grond van deze 
richtlijn of kredietinstellingen met een 
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onderneming uit een derde land cliënten of 
potentiële cliënten in de Unie benadert of 
beleggingsdiensten of -activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
adverteert, mag dit niet worden gezien als 
een dienst die wordt geleverd op het eigen 
initiatief van de cliënt.

vergunning in de zin van Richtlijn 
2006/48/EG die beleggingsdiensten of –
activiteiten verrichten om 
beleggingsdiensten of –activiteiten te 
ontvangen van een onderneming uit een 
derde land, voor de cliënten van dergelijke 
kredietinstelling of 
beleggingsonderneming om 
beleggingsdiensten of –activiteiten te 
ontvangen van een onderneming uit een 
derde land via de kredietinstelling of 
beleggingsonderneming, of voor in de 
Unie gevestigde personen om 
beleggingsdiensten of –activiteiten te 
ontvangen van een onderneming uit een 
derde land wanneer deze diensten of 
activiteiten buiten de Unie worden 
verricht. Ingeval een onderneming van een 
derde land uitsluitend op eigen initiatief 
van een in de Unie gevestigde persoon 
diensten of activiteiten verricht, dienen de 
diensten of activiteiten in kwestie niet te 
worden aangemerkt als diensten of 
activiteiten die op het grondgebied van de 
Unie worden verricht. Indien een 
onderneming uit een derde land cliënten of 
potentiële cliënten in de Unie benadert of 
beleggingsdiensten of -activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
adverteert (anders dan in het kader van 
een langdurige relatie tussen de 
onderneming uit een derde land en deze 
persoon met betrekking tot de levering 
van die diensten of het verrichten van die 
activiteiten), mag dit niet worden gezien 
als een dienst of activiteit die wordt 
geleverd op het eigen initiatief van de 
cliënt. Wanneer een onderneming uit een 
derde land diensten of activiteiten verricht 
voor of via een beleggingsonderneming 
die een vergunning heeft op grond van 
deze richtlijn of een kredietinstelling met 
een vergunning in de zin van Richtlijn 
2006/48/EG die beleggingsdiensten of –
activiteiten verricht, dienen de diensten of 
activiteiten van de onderneming uit een 
derde land niet te worden aangemerkt als 
diensten of activiteiten die op het 
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grondgebied van de Unie worden verricht. 
De als tussenpersoon optredende 
beleggingsonderneming blijft 
verantwoordelijk voor het leveren van de 
bescherming aan de cliënt die krachtens 
deze richtlijn van toepassing is op de 
dienst die de onderneming aan de cliënt 
heeft geleverd. Wanneer een in de Unie 
gevestigde persoon zich buiten de Unie 
begeeft om diensten of activiteiten te 
ontvangen die worden verricht door een 
onderneming uit een derde land of 
wanneer de kenmerkende prestatie van de 
onderneming uit een derde land buiten de 
Unie plaatsvindt, dienen de diensten of 
activiteiten niet te worden aangemerkt als 
diensten of activiteiten die in de Unie 
worden verricht.

Or. en

Motivering

Veel beleggingsdiensten en –activiteiten worden verricht in het kader van langdurige relaties 
tussen de onderneming en de cliënt. De toegang van beleggers en tegenpartijen uit de EU tot 
de door de ondernemingen uit derde landen geleverde diensten zou onterecht worden beperkt 
indien het bijvoorbeeld verboden zou zijn voor ondernemingen uit derde landen om 
informatie en onderzoeksresultaten te verstrekken aan hun bestaande cliënten.

Amendement 191
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De bepalingen in deze verordening die 
regels bevatten voor de levering van 
diensten door ondernemingen uit derde 
landen in de Unie, mogen geen afbreuk 
doen aan de mogelijkheid voor in de Unie 
gevestigde personen om op eigen initiatief 
beleggingsdiensten te ontvangen van een 
onderneming in een derde land. Als een 
onderneming in een derde land diensten 

(36) De bepalingen in deze verordening die 
regels bevatten voor de levering van 
diensten door ondernemingen uit derde 
landen in de Unie, mogen geen afbreuk 
doen aan de mogelijkheid voor in de Unie 
gevestigde particuliere cliënten om op 
eigen initiatief beleggingsdiensten te 
ontvangen van een onderneming in een 
derde land. Ingeval een onderneming van 
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verricht op het eigen initiatief van een in de 
Unie gevestigde persoon, worden deze 
diensten niet geacht te zijn geleverd op het 
grondgebied van de Unie. Indien een 
onderneming uit een derde land cliënten of 
potentiële cliënten in de Unie benadert of 
beleggingsdiensten of -activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
adverteert, mag dit niet worden gezien als 
een dienst die wordt geleverd op het eigen 
initiatief van de cliënt.

een derde land uitsluitend op eigen 
initiatief van een in de Unie gevestigde 
particuliere cliënt diensten verricht, dienen 
de diensten in kwestie niet te worden 
aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Indien een onderneming uit een derde land 
cliënten of potentiële cliënten in de Unie 
benadert of beleggingsdiensten of -
activiteiten samen met nevendiensten in de 
Unie promoot of adverteert, mag dit niet 
worden gezien als een dienst die wordt 
geleverd op het eigen initiatief van de 
cliënt.

Or. en

Amendement 192
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De bepalingen in deze verordening 
die regels bevatten voor de levering van 
diensten door ondernemingen uit derde 
landen in de Unie, mogen geen afbreuk 
doen aan de mogelijkheid voor in de Unie 
gevestigde personen om op eigen initiatief 
beleggingsdiensten te ontvangen van een 
onderneming in een derde land. Als een 
onderneming in een derde land diensten 
verricht op het eigen initiatief van een in 
de Unie gevestigde persoon, worden deze 
diensten niet geacht te zijn geleverd op het 
grondgebied van de Unie. Indien een 
onderneming uit een derde land cliënten 
of potentiële cliënten in de Unie benadert 
of beleggingsdiensten of -activiteiten 
samen met nevendiensten in de Unie 
promoot of adverteert, mag dit niet 
worden gezien als een dienst die wordt 
geleverd op het eigen initiatief van de 

(36) Een onderneming uit een derde land 
dient niet te beschikken over een 
vergunning van de EU of geregistreerd te 
zijn in de EU wanneer ze diensten levert 
op initiatief van de cliënt uit de EU, indien 
ze enkel diensten levert aan 
ondernemingen die over een vergunning 
in de zin van de MiFID beschikken, of 
indien de dienst enkel buiten de Unie 
wordt geleverd.
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cliënt.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is nodig om ervoor te zorgen dat ondernemingen uit de EU toegang kunnen 
verkrijgen tot markten van derde landen, aangezien bepaalde landen nooit zullen kunnen 
zorgen voor gelijkwaardigheid met de EU en toch vereisen dat gebruik wordt gemaakt van 
plaatselijke entiteiten om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Amendement 193
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) In spotmarkten voor emissierechten 
(EUA) hebben uiteenlopende frauduleuze 
praktijken plaatsgevonden die het 
vertrouwen in de emissiehandelssystemen, 
die in het leven zijn geroepen door 
Richtlijn 2003/87/EG, kunnen ondermijnen 
en er worden maatregelen genomen om het 
systeem van EUA-registers en de 
voorwaarden voor het openen van een 
account voor het verhandelen van EUA's te 
versterken. Om de integriteit te versterken 
en het efficiënt functioneren van deze 
markten te waarborgen, onder meer door 
uitgebreid toezicht op de handelsactiviteit, 
is het passend om de maatregelen die zijn 
genomen op grond van Richtlijn 
2003/87/EG aan te vullen door 
emissierechten volledig binnen het 
toepassingsgebied van deze Richtlijn en 
van Richtlĳn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
betreffende handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie (marktmisbruik) te 
brengen door ze te classificeren als 
financiële instrumenten.

(37) In spotmarkten voor emissierechten 
(EUA) hebben uiteenlopende frauduleuze 
praktijken plaatsgevonden die het 
vertrouwen in de emissiehandelssystemen, 
die in het leven zijn geroepen door 
Richtlijn 2003/87/EG, kunnen ondermijnen 
en er worden maatregelen genomen om het 
systeem van EUA-registers en de
voorwaarden voor het openen van een 
account voor het verhandelen van EUA's te 
versterken. Om de integriteit te versterken 
en het efficiënt functioneren van deze 
markten te waarborgen, onder meer door 
uitgebreid toezicht op de handelsactiviteit, 
is het passend om de maatregelen die zijn 
genomen op grond van Richtlijn 
2003/87/EG aan te vullen door 
emissierechten volledig binnen het 
toepassingsgebied van deze Richtlijn en 
van Richtlĳn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
betreffende handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie (marktmisbruik) te 
brengen.
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Or. en

Amendement 194
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen aan 
te nemen in overeenstemming met artikel 
290 van het Verdrag. De gedelegeerde 
handelingen moeten in het bijzonder 
worden aangenomen met betrekking tot 
specifieke details op het gebied van 
definities, de precieze kenmerken van 
handelstransparantie-eisen, gedetailleerde 
voorwaarden voor vrijstelling van 
transparantie voor de handel, regelingen 
voor uitgestelde publicatie na de handel, 
criteria voor de toepassing van 
verplichtingen met betrekking tot 
transparantie voor de handel voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, 
specifieke bepalingen op het gebied van 
kosten met betrekking tot de 
beschikbaarheid van marktgegevens, de 
criteria voor het verlenen of weigeren van 
toegang tussen handelsplatformen en 
CCP's en het verder vaststellen van de 
omstandigheden waarin bedreigingen voor 
de beleggersbescherming, het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten, of de stabiliteit van het hele 
financiële stelsel van de Unie of een deel 
daarvan aanleiding kunnen vormen voor 
maatregelen van ESMA.

(38) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen aan 
te nemen in overeenstemming met artikel 
290 van het Verdrag. De gedelegeerde 
handelingen moeten in het bijzonder 
worden aangenomen met betrekking tot 
specifieke details op het gebied van 
definities, de precieze kenmerken van 
handelstransparantie-eisen, gedetailleerde 
voorwaarden voor vrijstelling van 
transparantie voor de handel, regelingen 
voor uitgestelde publicatie na de handel, 
criteria voor de toepassing van 
verplichtingen met betrekking tot 
transparantie voor de handel voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, 
specifieke bepalingen op het gebied van 
kosten met betrekking tot de 
beschikbaarheid van marktgegevens, de 
criteria voor het verlenen of weigeren van 
toegang tussen handelsplatformen en 
CCP's en het verder vaststellen van de 
omstandigheden waarin bedreigingen voor 
de beleggersbescherming, het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten, of de stabiliteit van het hele 
financiële stelsel van de Unie of een deel 
daarvan aanleiding kunnen vormen voor 
maatregelen van ESMA. Het is wenselijk 
dat de ESMA in een eerder stadium wordt 
geraadpleegd over gedelegeerde 
handelingen van technische aard.

Or. pl
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Amendement 195
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) In de Commissieverslagen over 
het regelgevingspakket financiële markten 
(waaronder, naast deze verordening, de 
richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/39/EG en
de verordening betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie) 
wordt erop gewezen dat het van belang is 
dat het pakket twee jaar na de 
inwerkingtreding in zijn geheel wordt 
herzien, en de Commissie kan passende 
voorstellen doen, waaronder de eis dat 
alle aanbiedingen om te kopen of te 
verkopen en alle zakelijke transacties in 
plaats van aan de bevoegde autoriteiten 
worden gemeld aan een door de ESMA 
aangewezen systeem dat de betrokken 
bevoegde autoriteiten in real time toegang 
geeft tot alle informatie waar zij om 
verzoeken, en dat kan dienen als 
geconsolideerde 
transactiemeldingseenheid (consolidated 
tape unit) en als gecentraliseerd 
samenwerkingssysteem, waarmee 
misbruik op verscheidene markten en in 
verscheidene landen kan worden 
opgemerkt.

Or. fi

Amendement 196
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, 
kredietinstellingen die een vergunning 
hebben op grond van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] als deze een of meer 
beleggingsdiensten aanbieden en/of 
beleggingsactiviteiten uitvoeren en 
gereglementeerde markten.

2. Deze verordening is van toepassing op 
beleggingsondernemingen die een 
vergunning hebben op grond van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] en kredietinstellingen 
met een vergunning in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG als deze een of meer 
beleggingsdiensten aanbieden en/of 
beleggingsactiviteiten uitvoeren en 
gereglementeerde markten.

Or. en

Motivering

Kredietinstellingen beschikken niet over een vergunning in overeenstemming met MiFID2. Zie 
artikel 1, lid 2, van MiFID2.

Amendement 197
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Titel V van deze verordening is ook van 
toepassing op alle financiële tegenpartijen 
zoals gedefinieerd in artikel [2, lid 6,] en 
alle niet-financiële tegenpartijen die onder 
artikel [5, lid 1 ter,] van Verordening [ ] 
(EMIR) vallen.

3. Titel V van deze verordening is ook van 
toepassing op alle financiële tegenpartijen 
zoals gedefinieerd in artikel [2, lid 6,] en 
alle niet-financiële tegenpartijen die onder 
artikel [10, lid 1 ter,] van Verordening [ ] 
(EMIR) vallen.

Or. en

Amendement 198
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Titel VIII van deze verordening is 
van toepassing op ondernemingen uit 
derde landen die beleggingsdiensten of -
activiteiten verrichten binnen een lidstaat, 
maar niet via een bijkantoor in die 
lidstaat. 

Or. en

Motivering

De bepalingen van titel VIII zijn enkel van toepassing op ondernemingen uit derde landen. 
Het gaat hier niet om beleggingsondernemingen of kredietinstellingen die een vergunning 
hebben in overeenstemming met MiFID2.

Amendement 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Titel VII van deze verordening is 
eveneens van toepassing op alle financiële 
tegenpartijen zoals gedefinieerd in artikel 
2 van Richtlijn [nieuwe MiFID].

Or. en

Motivering

Er dient geen generieke vrijstelling te gelden voor financiële instellingen in het kader van 
MiFID en MiFIR en er moeten minimumnormen bestaan die gelden voor iedereen. Door titel 
VII toe te passen wordt de ESMA tenminste in staat gesteld om onder bepaalde 
omstandigheden tussenbeide te komen.

Amendement 200
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in artikelen 19 en 20 bedoelde 
openbaarmaking van transacties na de 
handel en de in artikel 23 opgenomen 
verplichting om transacties te melden, zijn 
niet van toepassing op transacties waarbij 
een centrale bank van het Europees 
stelsel van centrale banken tegenpartij is.

Or. en

Motivering

De openbaarmaking van door centrale banken uitgevoerde transacties als onderdeel van hun 
statutaire doelstellingen en taken zou niet leiden tot meer transparantie voor de markten. 
Integendeel, de effectiviteit van deze werkzaamheden, met name met betrekking tot het 
monetair beleid of valutamarktoperaties, en bijgevolg ook de uitvoering door centrale banken 
van deze taken, die berust op actualiteit en vertrouwelijkheid, zouden ernstig in het gedrang 
kunnen komen door de openbaarmaking van informatie over dergelijke transacties, ongeacht 
het feit of dit in real-time of slechts achteraf gebeurt.

Amendement 201
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten mogen financiële 
instrumenten die luiden in een nationale 
valuta die geen belangrijke handelsvaluta 
is volledig of gedeeltelijk vrijstellen van de 
toepassing van de artikelen 7, 9, 17 en 20. 
De lidstaten brengen de ESMA op de 
hoogte van het voorgenomen gebruik van 
deze vrijstelling.

Or. en



AM\901839NL.doc 105/190 PE489.472v01-00

NL

Motivering

De voorgestelde eisen inzake transparantie en SI-vereisten kunnen negatieve gevolgen hebben 
voor de liquiditeit op kleine niet-aandelenmarkten waar de instrumenten luiden in een valuta 
die geen belangrijke handelsvaluta is, wat zou leiden tot hoge kosten voor overheden en 
andere emittenten. Naar analogie met artikel 113 c 4 van Richtlijn 2009/11/EG, moeten de 
lidstaten in staat zijn vrijstellingen van de artikelen 7, 9, 17 en 20 toe te kennen om ervoor te 
zorgen dat nieuwe en bestaande markten in gebieden met een minder belangrijke valuta goed 
functioneren.

Amendement 202
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De bepalingen van titel VIII zijn 
enkel van toepassing op ondernemingen 
uit derde landen. Het gaat hier niet om 
beleggingsondernemingen of 
kredietinstellingen die een vergunning 
hebben in overeenstemming met Richtlijn 
[nieuwe MiFID].

Or. en

Motivering

De bepalingen van titel VIII dienen niet van toepassing te zijn wanneer aan de onderneming 
uit een derde land een paspoort is toegekend.

Amendement 203
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis



PE489.472v01-00 106/190 AM\901839NL.doc

NL

Verplichting tot handel op krachtens de 
MiFID erkende markten

1. Particuliere cliënten en professionele 
cliënten sluiten transacties met een 
normale marktomvang in financiële 
instrumenten op:
a) gereglementeerde markten;
b) MTF's;
Wanneer het financieel instrument niet 
beschikbaar is op gereglementeerde 
markten of MTF's, mogen particuliere 
cliënten en professionele cliënten 
transacties sluiten buiten een 
gereglementeerde markt of MTF.
2. Onverminderd de in artikel 24 
genoemde verplichtingen, sluiten in 
aanmerking komende tegenpartijen 
transacties in financiële instrumenten op:
c) gereglementeerde markten;
d) MTF's;
e) OTF's;
f) beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling;
g) buiten de beurs (otc).
In aanmerking komende tegenpartijen 
mogen enkel otc-transacties sluiten 
wanneer deze transacties ad hoc en 
onregelmatig zijn, worden uitgevoerd met 
groothandelstegenpartijen en deel 
uitmaken van een zakelijke relatie die zelf 
wordt gekenmerkt door transacties die 
boven de gemiddelde marktomvang 
uitkomen en buiten de systemen om 
worden uitgevoerd welke door de 
betrokken firma doorgaans worden 
gebruikt in het kader van haar 
systematische interne 
afhandelingsactiviteiten.

Or. en
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Amendement 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) multilateraal systeem: een systeem 
dat koop- en verkoopintenties met 
betrekking tot financiële instrumenten 
bijeenbrengt of het bijeenbrengen 
daarvan faciliteert, waarbij de exploitant 
geen kapitaalrisico neemt, ongeacht het 
daadwerkelijke aantal orders dat bij de 
daaruit resulterende transacties wordt 
uitgevoerd;

Or. en

Motivering

The definition of "multilateral trading" should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to "irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions" is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Amendement 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) bilateraal systeem: een systeem dat 
koop- en verkoopintenties met betrekking 
tot financiële instrumenten bijeenbrengt 
of het bijeenbrengen daarvan faciliteert, 
waarbij de exploitant van de 
beleggingsonderneming kapitaalrisico 
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neemt;

Or. en

Motivering

Het is uitermate belangrijk het onderscheid tussen bilaterale en multilaterale handel te 
verduidelijken. Zonder een duidelijk onderscheid kunnen platformen die eigenlijk 
multilateraal zijn beweren dat ze bilateraal zijn waardoor ze aan minder strenge vereisten 
hoeven te voldoen. Bijgevolg moet naast "multilaterale handel" eveneens "bilaterale handel"
worden gedefinieerd in de MiFIR. Uit deze definitie moet duidelijk blijken dat de 
belangrijkste eigenschap van bilaterale handel het feit is dat de exploitant een kapitaalrisico 
neemt.

Amendement 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde, regelmatige en 
systematische wijze voor eigen rekening 
en buiten een gereglementeerde markt of 
een MTF of OTF transacties uitvoert door 
orders van cliënten uit te voeren;

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde en systematische wijze 
bilaterale handel voert;

Or. en

Motivering

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.
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Amendement 207
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde, regelmatige en 
systematische wijze voor eigen rekening 
en buiten een gereglementeerde markt of 
een MTF of OTF transacties uitvoert door 
orders van cliënten uit te voeren;

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde en systematische wijze 
bilaterale handel voert;

Or. en

Amendement 208
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde, regelmatige en 
systematische wijze voor eigen rekening en 
buiten een gereglementeerde markt of een 
MTF of OTF transacties uitvoert door 
orders van cliënten uit te voeren;

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die op 
georganiseerde, regelmatige en 
systematische wijze voor eigen rekening en 
buiten een gereglementeerde markt of een 
MTF of OTF transacties uitvoert door 
orders van cliënten uit te voeren;

Or. en

Amendement 209
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op
georganiseerde, regelmatige en 
systematische wijze voor eigen rekening 
en buiten een gereglementeerde markt of 
een MTF of OTF transacties uitvoert door 
orders van cliënten uit te voeren;

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde en systematische wijze 
bilaterale handel voert;

Or. en

Amendement 210
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde, regelmatige en 
systematische wijze voor eigen rekening en 
buiten een gereglementeerde markt of een 
MTF of OTF transacties uitvoert door 
orders van cliënten uit te voeren;

(3) beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling: een 
beleggingsonderneming die frequent op 
georganiseerde en systematische wijze 
voor eigen rekening en buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF of 
OTF transacties uitvoert door orders van 
cliënten uit te voeren en van wie de 
activiteiten voldoen aan de volgende 
criteria:
a) de activiteit vervult een wezenlijke 
zakelijke rol voor de onderneming en 
wordt verricht volgens niet-discretionaire 
regels en procedures; de kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria voor de beoordeling 
van het relatief belang van de zakelijke rol 
worden vastgesteld door de ESMA;
b) de activiteit wordt verricht door 
personeel of door middel van een 
geautomatiseerd technisch systeem dat 
voor dat doel is bestemd, ongeacht of dat 
personeel of dat systeem uitsluitend voor 
dat doel wordt ingezet;
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c) de activiteit is doorlopend en op 
regelmatige basis beschikbaar voor 
cliënten.

Or. en

Amendement 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens de niet-
discretionaire regels van dit systeem –
samenbrengt of het samenbrengen daarvan 
vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er 
een overeenkomst uit voortvloeit met 
betrekking tot financiële instrumenten die 
volgens de regels en de systemen van de 
markt tot de handel zijn toegelaten, en 
waaraan vergunning is verleend en die 
regelmatig werkt, overeenkomstig het 
bepaalde in titel III van Richtlijn [nieuwe 
MiFID];

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem – samenbrengt of het 
samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit met betrekking tot financiële 
instrumenten die volgens de regels en de 
systemen van de markt tot de handel zijn 
toegelaten, en waaraan vergunning is 
verleend en die regelmatig werkt, 
overeenkomstig het bepaalde in titel III van 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
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to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Amendement 212
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens de niet-
discretionaire regels van dit systeem –
samenbrengt of het samenbrengen daarvan 
vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er 
een overeenkomst uit voortvloeit met 
betrekking tot financiële instrumenten die 
volgens de regels en de systemen van de 
markt tot de handel zijn toegelaten, en 
waaraan vergunning is verleend en die 
regelmatig werkt, overeenkomstig het 
bepaalde in titel III van Richtlijn [nieuwe 
MiFID];

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem – samenbrengt of het 
samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit met betrekking tot financiële 
instrumenten die volgens de regels en de 
systemen van de markt tot de handel zijn 
toegelaten, en waaraan vergunning is 
verleend en die regelmatig werkt, 
overeenkomstig het bepaalde in titel III van 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het vereiste met betrekking tot niet-discretionaire regels geschrapt 
uit de definitie van "gereglementeerde markten" om zo het door Broker Crossing Networks 
(BCN's) gebruikte achterpoortje te verwijderen. De verplichting met betrekking tot niet-
discretionaire uitvoering dient te worden geschrapt uit de definitie van of de 
gereglementeerde markten of de MTF's, zodat de activiteit duidelijk wordt gescheiden van de 
regels die van toepassing zijn op die activiteit.

Amendement 213
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens de niet-
discretionaire regels van dit systeem –
samenbrengt of het samenbrengen daarvan 
vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er 
een overeenkomst uit voortvloeit met 
betrekking tot financiële instrumenten die 
volgens de regels en de systemen van de 
markt tot de handel zijn toegelaten, en 
waaraan vergunning is verleend en die 
regelmatig werkt, overeenkomstig het 
bepaalde in titel III van Richtlijn [nieuwe 
MiFID];

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem – samenbrengt of het 
samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit met betrekking tot financiële 
instrumenten die volgens de regels en de 
systemen van de markt tot de handel zijn 
toegelaten, en waaraan vergunning is 
verleend en die regelmatig werkt, 
overeenkomstig het bepaalde in titel III van 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

Eerlijke en ordelijke multilaterale handelsplatformen dienen de orders van deelnemers op 
niet-discretionaire basis af te handelen. Dit echter dient een vereiste te zijn voor de 
gereglementeerde markten in plaats van één van de eigenschappen ervan.

Amendement 214
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem dat meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens de niet-

(5) gereglementeerde markt: een door een 
marktexploitant geëxploiteerd en/of 
beheerd multilateraal systeem, dat ten 
minste vier verschillende en 
onafhankelijke deelnemers samenbrengt 
en waar geen enkele deelnemer meer dan 
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discretionaire regels van dit systeem –
samenbrengt of het samenbrengen daarvan 
vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er 
een overeenkomst uit voortvloeit met 
betrekking tot financiële instrumenten die 
volgens de regels en de systemen van de 
markt tot de handel zijn toegelaten, en 
waaraan vergunning is verleend en die 
regelmatig werkt, overeenkomstig het 
bepaalde in titel III van Richtlijn [nieuwe 
MiFID];

30% van de orders of transacties uitvoert, 
en dat meerdere koop- en verkoopintenties 
van derden met betrekking tot financiële 
instrumenten – binnen dit systeem en 
volgens de niet-discretionaire regels van dit 
systeem – samenbrengt of het 
samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit met betrekking tot financiële 
instrumenten die volgens de regels en de 
systemen van de markt tot de handel zijn 
toegelaten, en waaraan vergunning is 
verleend en die regelmatig werkt, 
overeenkomstig het bepaalde in titel III van 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Amendement 215
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) multilateraal systeem: een systeem 
dat koop- en verkoopintenties met 
betrekking tot financiële instrumenten 
bijeenbrengt, waarbij de exploitant 
neutraal blijft, ongeacht het 
daadwerkelijke aantal orders dat bij de 
daaruit resulterende transacties wordt 
uitgevoerd;

Or. en

Motivering

Deze definitie wordt ingevoegd om het onderscheid tussen bilaterale en multilaterale handel 
te verduidelijken.

Amendement 216
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) bilateraal systeem: een systeem dat 
koop- en verkoopintenties met betrekking 
tot financiële instrumenten faciliteert, 
waarbij de exploitant van de 
beleggingsonderneming zelf kapitaalrisico 
neemt;

Or. en

Motivering

Deze definitie wordt ingevoegd om het onderscheid tussen bilaterale en multilaterale handel 
te verduidelijken.

Amendement 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens niet-
discretionaire regels – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
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certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Amendement 218
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens niet-
discretionaire regels – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het vereiste met betrekking tot niet-discretionaire regels geschrapt 
uit de definitie van "gereglementeerde markten" om zo het door Broker Crossing Networks 
(BCN's) gebruikte achterpoortje te verwijderen. De verplichting met betrekking tot niet-
discretionaire uitvoering dient te worden geschrapt uit de definitie van of de 
gereglementeerde markten of de MTF's, zodat de activiteit duidelijk wordt gescheiden van de 
regels die van toepassing zijn op die activiteit.
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Amendement 219
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens niet-
discretionaire regels – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

Eerlijke en ordelijke multilaterale handelsplatformen dienen de orders van deelnemers op 
niet-discretionaire basis af te handelen. Dit echter dient een vereiste te zijn voor de MTF's in 
plaats van één van de eigenschappen ervan.

Amendement 220
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem dat meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens niet-

(6) multilaterale handelsfaciliteit 
(multilateral trading facility – MTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd multilateraal 
systeem, dat ten minste vier verschillende 
en onafhankelijke deelnemers 
samenbrengt en waar geen enkele 
deelnemer meer dan 30% van de orders of 
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discretionaire regels – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

transacties uitvoert, en dat meerdere koop-
en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens niet-
discretionaire regels – samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Amendement 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) buitenbeurshandel (over-the-
counter trading – otc-handel): iedere 
vorm van bilaterale handel die voor eigen 
rekening en op een incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis buiten een platform 
cumulatief wordt uitgevoerd door een 
makelaar met in aanmerking komende 
tegenpartijen en steeds met volumes boven 
de standaardmarktomvang;

Or. en

Motivering

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as "ad hoc".
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Amendement 222
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) buitenbeurshandel (over-the-
counter trading – otc-handel): iedere 
vorm van bilaterale handel die voor eigen 
rekening en op een incidentele, ad hoc en 
onregelmatige basis wordt uitgevoerd
door een makelaar met in aanmerking 
komende tegenpartijen en steeds met 
volumes boven de 
standaardmarktomvang. Handel die 
multilaterale en bilaterale handel 
samenbrengt mag bijgevolg niet als otc 
worden beschouwd en wordt in plaats 
daarvan in multilaterale en bilaterale 
onderdelen en verplichtingen gesplitst.

Or. en

Motivering

De tekst van MiFID II dient een duidelijk definitie van OTC te omvatten in het regelgevende 
gedeelte (artikel 2 van MiFIR), en dus niet in de vorm van een overweging, om te zorgen voor 
volledige naleving. OTC moet nauwkeurig gedefinieerd worden, aangezien dit soort handel 
vrijgesteld wordt van de regels ter garantie van de veiligheid en integriteit van de financiële 
markten. OTC heeft geen betrekking op multilaterale handel (crossing van orders) maar op 
bilaterale handel. OTC houdt geen systematische interne afhandeling in.

Amendement 223
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) buitenbeurshandel (over-the-
counter trading – otc-handel): de 
bilaterale uitvoering van cliëntenorders, 
anders dan als een 



PE489.472v01-00 120/190 AM\901839NL.doc

NL

beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling, 
waarbij een onderneming voor eigen 
rekening, ad hoc en onregelmatig handelt, 
met groothandelstegenpartijen, boven de 
standaardmarktomvang;

Or. en

Motivering

Met het oog op de bescherming van beleggers is het van essentieel belang dat otc-handel 
duidelijk wordt gedefinieerd in de verordening. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 
otc-transacties enkel de transacties omvatten die niet kunnen worden uitgevoerd op andere 
platformen, met name door het markteffect.

Amendement 224
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een 
gereglementeerde markt of MTF, waarin 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derden met betrekking tot financiële 
instrumenten op zodanige wijze met 
elkaar in contact kunnen komen dat er 
een overeenkomst uit voortvloeit
overeenkomstig het bepaalde in titel II 
van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Schrappen

Or. en

Motivering

Er wordt voorgesteld de georganiseerde handelsfaciliteiten (OTF's) te schrappen, aangezien 
dit de prijsvorming, doeltreffendheid en eerlijkheid zou kunnen ondermijnen. Georganiseerde 
handelsfaciliteiten zouden discretionaire uitvoering kunnen aanbieden, wat de transparantie 
van de markten en de kwaliteit van de regelgeving in gevaar zou brengen. Door de toevoeging 
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van een bijkomende categorie handelsplatformen zouden de reeds gefragmenteerde Europese 
markten verder worden opgesplitst. Het voorstel zou eveneens de prijsvorming en de eerlijke 
concurrentie tussen handelsplatformen in het gedrang brengen.

Amendement 225
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een 
gereglementeerde markt of MTF, waarin 
meerdere koop- en verkoopintenties van 
derden met betrekking tot financiële 
instrumenten op zodanige wijze met 
elkaar in contact kunnen komen dat er 
een overeenkomst uit voortvloeit 
overeenkomstig het bepaalde in titel II 
van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Schrappen

Or. en

Motivering

De belangrijkste factor die de voorgestelde nieuwe OTF-categorie onderscheidt van de 
bestaande MTF's is discretie bij de afhandeling van cliëntenorders, wat zou kunnen leiden tot 
misbruiken die vooral niet-geïnformeerde beleggers zouden schaden. De OTF-categorie zou 
de markten bovendien verder fragmenteren, wat niet wenselijk is.

Amendement 226
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
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door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een gereglementeerde 
markt of MTF, waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten op 
zodanige wijze met elkaar in contact 
kunnen komen dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een gereglementeerde 
markt, MTF of CCP, waarin meerdere 
koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten op 
zodanige wijze met elkaar in contact 
kunnen komen dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking, zodat CCP's hier niet onopzettelijk onder zouden vallen.

Amendement 227
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een gereglementeerde 
markt of MTF, waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten op 
zodanige wijze met elkaar in contact 
kunnen komen dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een gereglementeerde 
markt of MTF, waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van 
groothandelstegenpartijen met betrekking 
tot minder liquide financiële instrumenten 
die niet genoteerd zijn op 
gereglementeerde markten of MTF's op 
zodanige wijze met elkaar in contact 
kunnen komen dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en
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Amendement 228
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een gereglementeerde 
markt of MTF, waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten op 
zodanige wijze met elkaar in contact 
kunnen komen dat er een overeenkomst uit 
voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in 
titel II van Richtlijn [nieuwe MiFID];

(7) georganiseerde handelsfaciliteit 
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd niet-
concernsysteem of faciliteit, anders dan 
een gereglementeerde markt of MTF, 
waarin meerdere koop- en verkoopintenties 
van derden met betrekking tot financiële 
instrumenten op zodanige wijze met elkaar 
in contact kunnen komen dat er een 
overeenkomst uit voortvloeit 
overeenkomstig het bepaalde in titel II van 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

Or. en

Amendement 229
Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) buitenbeurshandel (over-the-
counter trading – otc-handel): ad hoc en 
onregelmatige handel die wordt 
uitgevoerd met groothandelstegenpartijen 
en deel uitmaakt van een zakelijke relatie 
die zelf wordt gekenmerkt door transacties 
die boven de gemiddelde marktomvang 
uitkomen.

Or. en
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Amendement 230
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) buitenbeurshandel (over-the-
counter – otc): transacties die worden
uitgevoerd buiten een gereglementeerde 
markt, MTF, OTF of SI en die onder 
meer ad hoc en onregelmatig zijn, worden 
uitgevoerd met groothandelstegenpartijen 
en deel uitmaken van een zakelijke relatie 
die zelf wordt gekenmerkt door transacties 
die boven de gemiddelde marktomvang 
uitkomen en buiten de systemen om 
worden uitgevoerd welke door de 
betrokken firma doorgaans worden 
gebruikt in het kader van haar 
systematische interne 
afhandelingsactiviteiten.

Or. en

Amendement 231
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) financieel instrument: alle instrumenten 
die zijn genoemd in deel C van bijlage I bij 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

(8) financieel instrument: alle instrumenten 
die zijn genoemd in deel C van bijlage I bij 
Richtlijn [nieuwe MiFID] en in deel CA 
van bijlage I van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] uitsluitend voor de toepassing 
van deze richtlijn, Verordening (EU) nr. 
…/… [verordening marktmisbruik] en 
Richtlijn (EU) nr. …/… [richtlijn 
marktmisbruik];
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Or. en

Amendement 232
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) financieel instrument: alle instrumenten 
die zijn genoemd in deel C van bijlage I bij 
Richtlijn [nieuwe MiFID];

(8) financieel instrument: alle instrumenten 
die zijn genoemd in deel C van bijlage I bij 
Richtlijn [nieuwe MiFID], uitgezonderd 
instrumenten die verzekeringscontracten 
zijn met betrekking tot een der 
activiteitencategorieën die zijn vermeld in 
bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), 
voor zover zij zijn gesloten met een 
verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming, 
verzekeringsonderneming van een derde 
land of herverzekeringsonderneming van 
een derde land;

Or. en

Amendement 233
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) buitenbeurshandel of otc-handel in 
aandelen en daarop gelijkende 
instrumenten verwijst naar handel die aan 
alle onderstaande criteria voldoet:
− uitgevoerd, vóór de handel, op bilaterale 
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basis; en
− uitgevoerd tussen in aanmerking 
komende tegenpartijen; en
− niet-systematisch, ad hoc, onregelmatig 
en niet-frequent uitgevoerd, zonder 
gebruik te maken van geautomatiseerde 
technologie; en
− gekenmerkt door transacties die groot 
van omvang zijn of die binnen een door 
de ESMA vastgestelde reeks otc-
categorieën vallen;

Or. en

Amendement 234
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) groothandelstegenpartijen: in 
aanmerking komende tegenpartijen die 
worden gekenmerkt door regelmatige 
transacties die boven de gemiddelde 
marktomvang uitkomen in een volledig 
scala van gesofisticeerde producten, en 
waarvan de totale activa meer dan 1 
miljard euro bedragen;

Or. en

Amendement 235
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) op de beurs verhandelde fondsen: (11) op de beurs verhandeld fonds: een 
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eenheden in de open collectieve 
beleggingsregelingen die vrij kunnen 
worden verhandeld op de kapitaalmarkten 
en in de meeste gevallen de prestaties van 
een index volgen;

fonds waarvan ten minste één categorie 
van eenheden of aandelen doorlopend 
verhandelbaar is op initiatief of met de 
voorafgaande goedkeuring van de icbe-
beheermaatschappij of icbe-
beleggingsonderneming of, in 
voorkomend geval, de overeenkomstige 
beheerder van beleggingsinstellingen op 
ten minste één gereglementeerde markt, 
MTF of OTF met ten minste één 
marktmaker die maatregelen neemt om 
ervoor te zorgen dat de waarde van zijn 
eenheden of aandelen niet aanzienlijk 
afwijkt van hun intrinsieke waarde.

Or. en

Amendement 236
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) op de beurs verhandelde fondsen: 
eenheden in de open collectieve 
beleggingsregelingen die vrij kunnen 
worden verhandeld op de kapitaalmarkten
en in de meeste gevallen de prestaties van 
een index volgen;

(11) op de beurs verhandelde fondsen: 
eenheden in de open collectieve 
beleggingsregelingen die actief worden 
verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, met ten minste 
één marktmaker, en in de meeste gevallen 
de prestaties van een index volgen;

Or. en

Motivering

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being "freely negotiable on capital markets" could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term "capital markets" remains 
undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as ETF. Only 
funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker should be 
considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.
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Amendement 237
Sylvie Goulard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) verstrekker van consolidated tape 
(consolidated tape provider, CTP): een 
persoon die op grond van de bepalingen in 
Richtlijn [nieuwe MiFID] een vergunning 
heeft voor dienstverlening op het gebied 
van het verzamelen van transactieverslagen 
van gereglementeerde markten, MTF's, 
OTF's en APA's voor financiële 
instrumenten die zijn vermeld in de 
artikelen [5, 6, 11 en 12] van deze 
verordening en het consolideren daarvan in 
een doorlopende elektronische live 
gegevensstroom die per financieel 
instrument de actuele gegevens met 
betrekking tot prijs en volume geeft;

(19) verstrekker van consolidated tape 
(consolidated tape provider, CTP): een 
persoon die op grond van de bepalingen in 
Richtlijn [nieuwe MiFID] een vergunning 
heeft voor dienstverlening op het gebied 
van het verzamelen van transactieverslagen 
van gereglementeerde markten, MTF's en 
APA's voor financiële instrumenten die 
zijn vermeld in de artikelen [5, 6, 11 en 12] 
van deze verordening en het consolideren 
daarvan in een doorlopende elektronische 
live gegevensstroom die per financieel 
instrument de actuele gegevens met 
betrekking tot prijs en volume geeft;

Or. en

Amendement 238
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) leidinggevend orgaan: het bestuur van 
een dienstverlener op het gebied van 
gegevensmelding, waarin de toezicht- en 
beheersfuncties zijn verenigd en dat de 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft 
en bevoegd is om de strategie, 
doelstellingen en algehele richting van de 
entiteit te bepalen. Tot het leidinggevend 
orgaan behoren de personen die effectief 
leiding geven aan de bedrijfsactiviteiten 

(21) leidinggevend orgaan: het bestuur van 
een beleggingsonderneming, 
marktexploitant of dienstverlener op het 
gebied van gegevensmelding, waarin de 
toezicht- en beheersfuncties zijn verenigd 
en dat de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid heeft en bevoegd is 
om de strategie, doelstellingen en algehele 
richting van de beleggingsonderneming, 
marktexploitant of dienstverlener op het 
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van de entiteit; gebied van gegevensmelding te bepalen, 
met inbegrip van de personen die effectief 
leiding geven aan de bedrijfsactiviteiten 
van de entiteit;

Or. en

Motivering

Consistent met de definitie in de MiFID.

Amendement 239
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) benchmark: een commerciële index of 
gepubliceerd cijfer, berekend door een 
formule toe te passen op de waarde van een 
of meer onderliggende activa of prijzen, op 
basis waarvan het voor een financieel 
instrument te betalen bedrag wordt 
bepaald;

(24) benchmark index: een verhandelbare 
of veelvuldig gebruikte commerciële index 
of gepubliceerd cijfer, berekend door een 
formule toe te passen op de waarde van een 
of meer onderliggende activa of prijzen, op 
basis waarvan het voor een financieel 
instrument te betalen bedrag wordt 
bepaald, die fungeert als de 
standaardindicator van de prestatie van de 
relevante activa of klasse of groep activa.

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie is onvoldoende specifiek met betrekking tot de 
indexsoorten die onder de niet-exclusieve vergunningsvereiste moeten vallen; het zou niet 
juist zijn alle indices eronder te laten vallen, alleen de indices die verhandelbaar zijn of die 
veelvuldig gebruikt worden en die een algemeen aanvaarde indicatie geven van de prestatie 
van de relevante markt of groep instrumenten die de index vertegenwoordigt of vormt. Met 
deze herziene definitie wordt beoogd dit te verduidelijken.

Amendement 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) handelsplatform: elke 
gereglementeerde markt, MTF of OTF;

(25) handelsplatform: elke 
gereglementeerde markt, MTF of 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling (SI);

Or. en

Motivering

In de huidige MiFID wordt een beleggingsonderneming met systematische interne 
afhandeling (Systematic Internaliser - SI) terecht als handelsplatform aangemerkt, en wordt 
OTC beschouwd als een uitzondering (in de oude overweging 53). De nieuwe formulering in 
de voorgestelde definitie van handelsplatformen creëert verwarring door SI's uit de definitie 
van handelsplatformen te schrappen en ook door van SI's een subcategorie van OTC te 
maken. Met de formulering wordt de oorzaak van de verwarring weggenomen.

Amendement 241
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) handelsplatform: elke 
gereglementeerde markt, MTF of OTF;

(25) handelsplatform: elke 
gereglementeerde markt, MTF of 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling (SI);

Or. en

Motivering

Beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (Systematic Internalisers –
SI's) moeten worden ingedeeld als handelsplatformen omdat zij onderworpen zijn aan regels 
voor de markt. In de MiFID I werden SI's als handelsplatform ingedeeld terwijl zij in de 
huidige voorstellen worden gedefinieerd als subcategorie van OTC, waardoor de 
beschermingsregels jegens de belegger worden afgezwakt. OTF moet worden geschrapt 
overeenkomstig de functionele benadering van de MiFID/MiFIR als voorgesteld door het 
Europees Parlement.
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Amendement 242
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) handelsplatform: elke 
gereglementeerde markt, MTF of OTF;

(25) handelsplatform: elke 
gereglementeerde markt, MTF of 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling (SI);

Or. en

Motivering

SI's moeten worden beschouwd als echt handelsplatform aangezien zij gedefinieerd zijn in de 
MiFID.

Amendement 243
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) multilateraal systeem: een 
systeem dat koop- en verkoopintenties met 
betrekking tot financiële instrumenten 
bijeenbrengt, waar de exploitant geen 
kapitaalrisico neemt waardoor het 
neutraal is, ongeacht het daadwerkelijke 
aantal orders dat bij de daaruit 
resulterende transacties wordt uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De definitie van een "multilateraal systeem" moet worden opgenomen volgens de functionele 
benadering van de MiFID (d.w.z. zelfde activiteit, zelfde regels). Zonder een duidelijk 
onderscheid kunnen platformen die eigenlijk multilateraal zijn beweren dat ze bilateraal zijn 
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waardoor ze aan minder strenge regels hoeven te voldoen.

Amendement 244
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) bilateraal systeem: een systeem 
dat koop- en verkoopintenties met 
betrekking tot financiële instrumenten 
bijeenbrengt, waarbij de exploitant van de 
beleggingsonderneming voor eigen 
rekening handelt.

Or. en

Motivering

De definitie van een "multilateraal systeem" moet worden opgenomen volgens de functionele 
benadering van de MiFID (d.w.z. zelfde activiteit, zelfde regels). Zonder een duidelijk 
onderscheid kunnen platformen die eigenlijk multilateraal zijn beweren dat ze bilateraal zijn 
waardoor ze aan minder strenge vereisten hoeven te voldoen.

Amendement 245
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) centrale tegenpartij: een centrale 
tegenpartij zoals gedefinieerd in artikel 2, 
lid 1 van Verordening [ ] (EMIR);

(26) centrale tegenpartij (CCP): een 
centrale tegenpartij zoals gedefinieerd in 
artikel 2, lid 1 van Verordening [ ] (EMIR);

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking, in de tekst wordt de afkorting CCP gebruikt. (In de Nederlandse versie 
van de EMIR wordt nog de Nederlandse afkorting "ctp" gebruikt, niet te verwarren met de 
consolidated tape provider, CTP – nvdv)
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Amendement 246
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) centrale tegenpartij: een centrale 
tegenpartij zoals gedefinieerd in artikel 2, 
lid 1 van Verordening [ ] (EMIR);

(26) centrale tegenpartij: een centrale 
tegenpartij zoals gedefinieerd in artikel 2, 
punt 1, van Verordening [ ] (EMIR);

Or. en

Amendement 247
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) interoperabiliteitsregeling: een 
interoperabiliteitsregeling in de zin van 
artikel 2, punt 9, van Verordening (EU) 
nr. …/... [EMIR].

Or. en

Amendement 248
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) onderneming in een derde land: 
een beleggingsonderneming of 
kredietinstelling met haar hoofdzetel 
buiten de Unie wanneer de 
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kredietinstelling of 
beleggingsonderneming een of meer 
beleggingsdiensten aanbiedt en/of 
beleggingsactiviteiten in de Unie uitvoert 
waarop de richtlijn [nieuwe MiFID] van 
toepassing is. Alleen de 
beleggingsdiensten of 
beleggingsactiviteiten die in de Unie 
worden aangeboden en/of uitgevoerd 
komen echter in aanmerking voor de 
toepassing van de vrijstellingen in de 
artikelen 2 en 3 van de richtlijn [nieuwe 
MiFID] met betrekking tot een 
onderneming in een derde land;

Or. en

Motivering

Noch de MiFID II noch de MiFIR bevat een definitie van een "onderneming in een derde 
land". De definitie moet niet betrekking hebben op ondernemingen wier activiteiten onder een 
vrijstelling vallen. Bij de vrijstellingen moet echter alleen rekening worden gehouden met de 
diensten die in de EU worden geleverd. Een onderneming in een derde land heeft geen 
vergunning nodig in de EU als de enige beleggingsdiensten die zij levert in de EU worden 
geleverd aan een groep bedrijven (overeenkomstig artikel 2, lid 1, letter b) MiFID II) zelfs 
indien zij tevens beleggingsdiensten levert aan niet-gerelateerde partijen buiten de EU.

Amendement 249
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) samengestelde transactie: een 
transactie die wordt geregeld door een 
verlener van risicoverlagende diensten na 
de handel, waarbij:
a) de transactie cycle-based en 
multilateraal is (met uitsluiting van de 
dienstverlener), en volledig door alle 
deelnemers moet worden aanvaard of de 
transactie wordt niet doorgevoerd;
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b) de transactie bedoeld is om 
marktrisico-neutraal te zijn voor iedere 
deelnemer binnen diens tolerantiemarges; 
en
c) de transactie berekend is om 
secundaire risico's die voortvloeien uit 
transacties in bestaande OTC-derivaten, 
zoals kredietrisico voor tegenpartijen, 
operationeel risico en/of basisrisico, te 
verminderen.
De ESMA moet ontwerpen van technische 
reguleringsnormen ontwikkelen om de 
kenmerken van een samengestelde 
transactie nader te specificeren en de 
mate waarin artikelen 7, 9, 23 en 24, lid 1, 
van toepassing moeten zijn op 
samenstellende delen van deze transacties.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
...* voor aan de Commissie. De 
Commissie krijgt de bevoegdheid om de in 
de eerste alinea genoemde technische 
reguleringsnormen aan te nemen in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Motivering

Samengestelde transactiediensten zoals multilaterale handelscompressie en basis-
risicobeheer van huidige OTC-derivatenportefeuilles wijken inherent af van traditionele 
handelsactiviteiten. Sommige vereisten krachtens de MiFIR en de MiFID II zijn niet 
toegesneden op samengestelde transacties en het is van belang dat risicoverlagende 
samengestelde transactiediensten na de handel toch geleverd kunnen worden in het kader van 
de MiFIR en de MiFID. Samengestelde transactiediensten zijn in overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen van de G20 over de OTC-derivatenmarkt.

Amendement 250
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) voor de eerste keer op de markt: 
een transactie in instrumenten die op 
maat ontworpen zijn voor de specifieke 
vereisten van financiële of niet-financiële 
tegenpartijen die ingedeeld zouden 
worden als in aanmerking komende 
tegenpartijen of professionele cliënten in 
de zin van bijlage II en artikel 30 van 
richtlijn …/…/EU [nieuwe MiFID].

Or. en

Motivering

Transacties waarbij een instrument voor de eerste keer op de markt wordt gebracht zijn 
vrijgesteld van de vereiste door een SI te worden gesloten indien niet op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF overeenkomstig het nieuwe artikel 13 bis. De term is 
echter momenteel nog niet gedefinieerd.

Amendement 251
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) bona fide hedging transacties: 
transacties als gedefinieerd krachtens 
richtlijn [nieuwe MiFID]

Or. en

Amendement 252
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) buitensporige speculatie: een 
handelsactiviteit als gedefinieerd 
krachtens richtlijn [nieuwe MiFID]

Or. en

Amendement 253
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om enkele 
technische elementen van de in lid 1 
vastgelegde definities nader te bepalen om 
deze af te stemmen op de 
marktontwikkeling.

3. De ESMA kan ontwerpen van
technische reguleringsnormen 
ontwikkelen om enkele technische 
elementen van de in lid 1 vastgelegde 
definities nader te bepalen om deze af te 
stemmen op de marktontwikkelingen.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
...* voor aan de Commissie. De 
Commissie krijgt de bevoegdheid om de in 
de eerste alinea genoemde technische 
reguleringsnormen aan te nemen in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om technische elementen van de overeenkomstig de MiFID vastgelegde 
definities nader te bepalen is feitelijk een bevoegdheid om het toepassingsgebied van de 
richtlijn te wijzigen. Als het een zuiver technische bevoegdheid is, bedoeld om definities aan 
te passen aan de marktontwikkelingen, dan is het een technische bevoegdheid die de ESMA 
beter kan beoordelen.
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Amendement 254
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om enkele 
technische elementen van de in lid 1 
vastgelegde definities nader te bepalen om 
deze af te stemmen op de 
marktontwikkeling.

3. De Commissie kan, na raadpleging van 
de EMSA door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 41, maatregelen aannemen om 
enkele technische elementen van de in lid 1 
vastgelegde definities nader te bepalen om 
deze af te stemmen op de 
marktontwikkeling.

Or. pl

Amendement 255
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Titel II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie voor handelsplatformen Transparantie voor handelsplatformen met 
multilaterale systemen

Or. en

Amendement 256
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
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marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren, moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF. Deze eis geldt 
ook voor blijken van belangstelling die 
aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten deze informatie doorlopend 
openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren.

Or. en

Amendement 257
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
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exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Amendement 258
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten de via hun systemen 
uitvoerbare actuele bied- en laatprijzen en 
de omvang van de markt tegen deze prijzen 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Amendement 259
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren, moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in lid 
1 genoemde informatie bekend te maken 
aan beleggingsondernemingen die op 
grond van artikel 13 verplicht zijn hun 
koersen in aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten te publiceren.

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in lid 
1 genoemde informatie bekend te maken 
aan beleggingsondernemingen die op 
grond van artikel 13 verplicht zijn hun 
koersen in aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten te publiceren.

Or. en

Amendement 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verlening van vrijstellingen Vrijstellingen

Or. en

Amendement 261
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
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exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type 
en de omvang van de orders in de 
gevallen die zijn gedefinieerd in 
overeenstemming met lid 3. De bevoegde 
autoriteiten moeten in het bijzonder de 
mogelijkheid hebben om vrijstelling van 
de verplichting te verlenen met betrekking 
tot orders die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of het type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument.

vrijstelling te verlenen van de verplichting 
om de in artikel 3, lid 1 genoemde 
informatie openbaar te maken met 
betrekking tot orders die groot van omvang 
zijn in vergelijking met de normale 
marktomvang voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of het type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument.

Or. en

Motivering

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Amendement 262
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
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genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type en 
de omvang van de orders in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 3. De bevoegde autoriteiten moeten in 
het bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale marktomvang voor het 
betreffende aandeel, aandelencertificaat, 
op de beurs verhandeld fonds, certificaat 
of ander vergelijkbaar financieel 
instrument of het type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument.

genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type en 
de omvang van de orders in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 3. De bevoegde autoriteiten moeten in 
het bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot:

- orders die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale 
marktomvang voor het betreffende 
aandeel, aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument of het 
type aandeel, aandelencertificaat, op de 
beurs verhandeld fonds, certificaat of 
ander vergelijkbaar financieel 
instrument;
- een handelsmethode waarbij de prijs 
wordt bepaald op grond van een door een 
ander systeem gegenereerde 
referentieprijs, deze referentieprijs op 
ruime schaal wordt bekendgemaakt en 
door marktdeelnemers doorgaans als een 
betrouwbare referentieprijs wordt 
beschouwd;

Or. en

Amendement 263
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type en 
de omvang van de orders in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 3. De bevoegde autoriteiten moeten in 
het bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale marktomvang voor het betreffende 
aandeel, aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument of het
type aandeel, aandelencertificaat, op de 
beurs verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument.

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type en 
de omvang van de orders in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 3. De bevoegde autoriteiten moeten in 
het bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale marktomvang voor het betreffende 
aandeel, aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument of het 
type aandeel, aandelencertificaat, op de 
beurs verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument of met 
betrekking tot orders die voor uitvoering 
op een passende midpoint prijs worden 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Een vrijstelling voor orders die worden uitgevoerd tegen een midpoint prijs moet op niveau 1 
worden gespecificeerd zodat grote institutionele beleggers kunnen blijven handelen zonder te 
worden belaagd door roofstrategieën die gepubliceerde informatie gebruiken om de prijs op 
te drijven die geïnstitutionaliseerde beleggers moeten betalen voor hun aandelen of de prijs te 
drukken wanneer zij hun aandelen verkopen.

Amendement 264
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type en 
de omvang van de orders in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 3. De bevoegde autoriteiten moeten in 
het bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale marktomvang voor het 
betreffende aandeel, aandelencertificaat, 
op de beurs verhandeld fonds, certificaat 
of ander vergelijkbaar financieel 
instrument of het type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument.

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het marktmodel of het type en 
de omvang van de orders in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 3. De bevoegde autoriteiten moeten in 
het bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot:

a) orders die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale 
marktomvang voor het betreffende 
aandeel, aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument of het 
type aandeel, aandelencertificaat, op de 
beurs verhandeld fonds, certificaat of 
ander vergelijkbaar financieel instrument, 
of 
b) orders die worden verstrekt voor 
uitvoering/crossing tegen een passende 
midpoint prijs zoals bepaald door de 
Commissie bij gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 41.

Or. en

Motivering

Een verduidelijking van de voorgestelde regeling voor vrijstellingen zodat ook orders eronder 
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vallen die worden uitgevoerd tegen een midpoint prijs moet op niveau 1 worden 
gespecificeerd, zodat grote institutionele beleggers, met name pensioenfondsen en onderlinge 
fondsen hun aandelen kunnen blijven verhandelen zonder te worden belaagd door HFT's. 
Anders zullen HFT's de gepubliceerde informatie gebruiken om de prijs op te drijven die 
geïnstitutionaliseerde beleggers moeten betalen voor hun aandelen of de prijs te drukken 
wanneer zij hun aandelen verkopen.

Amendement 265
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om 
gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken
op basis van het marktmodel of het type
en de omvang van de orders in de 
gevallen die zijn gedefinieerd in 
overeenstemming met lid 3. De bevoegde 
autoriteiten moeten in het bijzonder de 
mogelijkheid hebben om vrijstelling van 
de verplichting te verlenen met betrekking 
tot orders die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of het type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren mogen ervoor kiezen om de in 
artikel 3, lid 1 genoemde informatie met 
betrekking tot orders die groot van omvang 
zijn in vergelijking met de normale 
marktomvang voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of het type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, niet openbaar te 
maken.

Or. en
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Amendement 266
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten ESMA en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis stellen van 
het voorgenomen gebruik van elk 
afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt ESMA een advies uit 
aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 
19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
de vrijstellingen en brengt jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de wijze waarop 
zij in de praktijk worden toegepast.

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten de ESMA en de 
andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk twee
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een advies 
uit aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Wanneer de termijn 
van twee maanden is verstreken, mag de 
bevoegde autoriteit de vrijstelling 
verlenen, ongeacht of de ESMA een 
advies heeft uitgebracht. Indien deze 
bevoegde autoriteit een vrijstelling verleent 
en een bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar de ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 
19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
De ESMA houdt toezicht op de toepassing 
van de vrijstellingen en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

Or. en
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Motivering

Een termijn van zes maanden is te lang. Verder moet duidelijk worden gesteld dat de 
bevoegde autoriteiten niet hoeven te wachten op een advies van de ESMA alvorens een 
vrijstelling te verlenen als de termijn voor het uitbrengen van het advies is verstreken.

Amendement 267
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten ESMA en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis stellen van 
het voorgenomen gebruik van elk 
afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt ESMA een advies uit 
aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 
19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
de vrijstellingen en brengt jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de wijze waarop 

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten de ESMA en de 
andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk een
maand voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
een maand na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een advies 
uit aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar de ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 
19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
De ESMA houdt toezicht op de toepassing 
van de vrijstellingen en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
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zij in de praktijk worden toegepast. waarop zij in de praktijk worden toegepast.

Or. en

Motivering

Elk verzoek tot vrijstelling moet tijdig worden afgehandeld om ervoor te zorgen dat markt op 
een ordentelijke en efficiënte manier kan functioneren.

Amendement 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten ESMA en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis stellen van 
het voorgenomen gebruik van elk 
afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt ESMA een advies uit 
aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 
19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten de ESMA en de 
andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een positief 
advies uit aan de betreffende bevoegde 
autoriteit waarin voor elke vrijstelling 
wordt beoordeeld of zij verenigbaar is met 
de vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Een bevoegde 
autoriteit verleent alleen vrijstellingen na 
dat positieve advies van de ESMA. Indien 
deze bevoegde autoriteit een vrijstelling 
verleent en een bevoegde autoriteit van een 
andere lidstaat het daar niet mee eens is, 
kan deze bevoegde autoriteit de zaak 
terugverwijzen naar de ESMA, die kan 
optreden in overeenstemming met de 
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ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
de vrijstellingen en brengt jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de wijze waarop 
zij in de praktijk worden toegepast.

bevoegdheden die aan haar zijn verleend 
krachtens artikel 19 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010. De ESMA houdt toezicht 
op de toepassing van de vrijstellingen en 
brengt jaarlijks verslag uit aan de 
Commissie over de wijze waarop zij in de 
praktijk worden toegepast.

Or. en

Amendement 269
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten ESMA en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis stellen van 
het voorgenomen gebruik van elk 
afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt ESMA een advies uit 
aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten de ESMA en de 
andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een 
bindend advies uit aan de betreffende 
bevoegde autoriteit waarin voor elke 
vrijstelling wordt beoordeeld of zij 
verenigbaar is met de vereisten die zijn 
bepaald in lid 1 en gespecificeerd in de 
gedelegeerde handeling die is aangenomen 
op grond van lid 3, onder b). Indien deze 
bevoegde autoriteit een vrijstelling verleent 
en een bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar de ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens artikel 
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19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
de vrijstellingen en brengt jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de wijze waarop 
zij in de praktijk worden toegepast.

19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
De ESMA houdt toezicht op de toepassing 
van de vrijstellingen en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang te zorgen voor een geharmoniseerde uitvoering van deze 
vrijstellingen in alle lidstaten. Bovendien moet de beoordeling van de ESMA of de individuele 
vrijstellingen voldoen aan de bepalingen van de MiFID een bindend karakter hebben.

Amendement 270
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten ESMA en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis stellen van 
het voorgenomen gebruik van elk 
afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt ESMA een advies uit 
aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat het daar niet mee eens is, kan deze 

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten de ESMA en de 
andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een 
bindend advies uit aan de betreffende 
bevoegde autoriteit waarin voor elke 
vrijstelling wordt beoordeeld of zij 
verenigbaar is met de vereisten die zijn 
bepaald in lid 1 en gespecificeerd in de 
gedelegeerde handeling die is aangenomen 
op grond van lid 3, onder b) en c). Om 
twijfel uit te sluiten en aangezien het 
advies van de ESMA bindend is, mag een
bevoegde autoriteit de vrijstelling alleen 
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bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010. ESMA houdt toezicht op de 
toepassing van de vrijstellingen en brengt 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie 
over de wijze waarop zij in de praktijk 
worden toegepast.

verlenen als deze volledig verenigbaar is 
met het besluit van de ESMA.

Indien deze bevoegde autoriteit de 
vrijstelling verleent, is deze automatisch 
van toepassing in alle lidstaten.
De ESMA houdt toezicht op de toepassing 
van de vrijstellingen en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de 
wijze waarop zij in de praktijk worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 271
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, moeten de 
bevoegde autoriteiten ESMA en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis stellen van 
het voorgenomen gebruik van elk 
afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
moeten zij een verklaring geven 
betreffende het functioneren ervan. De 
kennisgeving van het voornemen een 
vrijstelling te verlenen moet uiterlijk zes 
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt ESMA een advies uit 
aan de betreffende bevoegde autoriteit 

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten toestemming hebben 
van de bevoegde autoriteit alvorens 
gebruik te maken van de in lid 1 bedoelde 
vrijstelling. Voordat er vrijstelling wordt 
verleend in overeenstemming met lid 1, 
moeten de bevoegde autoriteiten de ESMA
en de andere bevoegde autoriteiten in 
kennis stellen van het voorgenomen 
gebruik van elk afzonderlijk verzoek tot 
vrijstelling en moeten zij een verklaring 
geven betreffende het functioneren ervan. 
De kennisgeving van het voornemen een 
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waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c). Indien deze bevoegde 
autoriteit een vrijstelling verleent en een 
bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat het daar niet mee eens is, kan deze 
bevoegde autoriteit de zaak terugverwijzen 
naar ESMA, die kan optreden in 
overeenstemming met de bevoegdheden 
die aan haar zijn verleend krachtens 
artikel 19 van Verordening (EU) nr.
1095/2010. ESMA houdt toezicht op de 
toepassing van de vrijstellingen en brengt 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie 
over de wijze waarop zij in de praktijk 
worden toegepast.

vrijstelling te verlenen moet uiterlijk vier
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een advies 
uit aan de betreffende bevoegde autoriteit 
waarin voor elke vrijstelling wordt 
beoordeeld of zij verenigbaar is met de 
vereisten die zijn bepaald in lid 1 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b) en c).

Na ontvangst van het advies van de 
ESMA, stelt een college onder 
voorzitterschap van de ESMA en dat 
bestaat uit de bevoegde autoriteiten van 
alle lidstaten binnen een maand een 
gezamenlijk advies op. De bevoegde 
autoriteiten verlenen geen vrijstelling aan 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren zonder een positief 
gezamenlijk advies van het college.
Indien de bevoegde autoriteit een 
vrijstelling verleent en een bevoegde 
autoriteit van een andere lidstaat het daar 
niet mee eens is of het niet eens is met de 
feitelijke toepassing van de verleende 
vrijstelling, kan de bevoegde autoriteit de 
zaak terugverwijzen naar de ESMA, die 
kan optreden in overeenstemming met de 
bevoegdheden die aan haar zijn verleend 
krachtens artikel 19 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010. De ESMA houdt 
toezicht op de toepassing van de 
vrijstellingen en brengt jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden 
toegepast.

Or. en
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Amendement 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde autoriteiten moeten de 
toestemming voor gereglementeerde 
markten, marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen om gebruik te 
maken van een van de in lid 3 genoemde 
vrijstellingen, kunnen intrekken. De 
bevoegde autoriteiten moeten de 
toestemming intrekken als zij vaststellen 
dat de vrijstelling wordt gebruikt op een 
wijze die afwijkt van de oorspronkelijke 
bedoeling of als zij van mening zijn dat de 
vrijstelling gebruikt wordt om de 
bepalingen van dit artikel te omzeilen.
Alvorens de toestemming voor een 
vrijstelling in te trekken, stellen de 
bevoegde autoriteiten de ESMA en de 
overige bevoegde autoriteiten in kennis 
van hun voornemen waarbij zij een 
volledige uitleg geven over de reden van 
dit voornemen. De kennisgeving van het 
voornemen om de toestemming om 
gebruik te maken van een vrijstelling in te 
trekken, vindt zo spoedig mogelijk plaats. 
Binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving brengt de ESMA een niet-
bindend advies uit aan de betreffende 
bevoegde autoriteit. Na ontvangst van het 
advies, wordt het besluit van de bevoegde 
autoriteit van kracht.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten voldoende armslag hebben, niet alleen om vrijstellingen te 
verlenen, maar ook om ze in te trekken. Dit zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteiten snel 
kunnen reageren op onvoorziene marktontwikkelingen.
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Amendement 273
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde autoriteiten en de 
ESMA voldoen aan de volgende algemene 
beginselen wanneer zij vrijstellingen van 
transparantie verlenen:
- Vrijstellingen van transparantie worden 
alleen verleend in gevallen waarin 
transparantie een rechtstreeks nadelig 
gevolg zou hebben voor de belegger die de 
order plaatst;
- Geen enkele vrijstelling mag ertoe leiden 
dat een groep beleggers bevoordeeld wordt 
ten opzichte van andere minder goed 
geïnformeerde beleggers doordat de 
transparantie op ongepaste wijze wordt 
beperkt;
- Geen enkele vrijstelling van 
transparantie mag tot gevolg hebben dat 
de transparantie op de gehele markt voor 
de financiële instrumenten waarop de 
vrijstelling van toepassing is, wordt 
beperkt;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat vrijstellingen de transparantie van de Europese financiële markt op 
ongepaste wijze beperken moeten er in de verordening algemene beginselen worden 
vastgesteld waaraan de bevoegde autoriteiten en de ESMA moeten voldoen bij het verlenen 
van vrijstellingen.

Amendement 274
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer orders worden uitgevoerd 
waarbij vrijstelling wordt verleend van de 
verplichting om de in artikel 3, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 
en waarbij een referentieprijs van een 
andere markt wordt gebruikt, zorgen 
gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren ervoor dat zij sneller 
toegang hebben tot de referentieprijs dan 
enig andere marktdeelnemer die orders 
uitvoert op hun handelsplatform.

Or. en

Amendement 275
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de volgende zaken te 
specificeren:

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Or. en

Motivering

De definitie van de wijze waarop vrijstellingen moeten functioneren moet gebaseerd zijn op 
directe kennis van de activaklasse en hoe de instrumenten worden verhandeld. De ESMA 
heeft op dit gebied betere expertise in huis dan de Commissie.
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Amendement 276
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de volgende zaken te 
specificeren:

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter
specificatie van:

Or. en

Motivering

Aangezien het hier om een technisch vraagstuk gaat dat gedetailleerde marktkennis vereist, is 
het beter dat de ESMA hiermee wordt belast.

Amendement 277
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de volgende zaken te 
specificeren:

3. De ESMA neemt, door middel van 
bindende technische normen, maatregelen 
aan om de volgende zaken te specificeren:

Or. en

Amendement 278
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de omvang of de soort van orders 
waarvoor krachtens lid 1 ontheffing mag 
worden verleend van de verplichting tot 
informatieverstrekking vooraf voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten;

b) de omvang en de soort van orders 
waarvoor krachtens lid 1 ontheffing mag 
worden verleend van de verplichting tot 
informatieverstrekking vooraf voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 279
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het marktmodel waarvoor krachtens lid 
2 ontheffing mag worden verleend van de 
verplichting tot informatieverstrekking 
vooraf, en meer bepaald de toepassing van 
de verplichting op de handelsmethoden 
die worden gehanteerd door 
gereglementeerde markten die volgens 
hun regels transacties sluiten op basis van 
koersen welke buiten de systemen van de 
gereglementeerde markt of door middel 
van periodieke veilingen tot stand zijn 
gekomen, voor elke betreffende klasse van 
financiële instrumenten.

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het marktmodel waarvoor krachtens lid 
2 ontheffing mag worden verleend van de 
verplichting tot informatieverstrekking 
vooraf, en meer bepaald de toepassing van 
de verplichting op de handelsmethoden 
die worden gehanteerd door 
gereglementeerde markten die volgens 
hun regels transacties sluiten op basis van 
koersen welke buiten de systemen van de 
gereglementeerde markt of door middel 
van periodieke veilingen tot stand zijn 
gekomen, voor elke betreffende klasse van 
financiële instrumenten.

Schrappen

Or. en

Amendement 281
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het marktmodel waarvoor krachtens lid 
2 ontheffing mag worden verleend van de 
verplichting tot informatieverstrekking 
vooraf, en meer bepaald de toepassing van
de verplichting op de handelsmethoden die 
worden gehanteerd door gereglementeerde 
markten die volgens hun regels transacties 
sluiten op basis van koersen welke buiten 
de systemen van de gereglementeerde 
markt of door middel van periodieke 
veilingen tot stand zijn gekomen, voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

c) het marktmodel waarvoor krachtens lid 
2 ontheffing mag worden verleend van de 
verplichting tot informatieverstrekking 
vooraf, en meer bepaald de toepassing van 
de verplichting op de handelsmethoden die 
worden gehanteerd door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's die volgens hun 
regels transacties sluiten op basis van 
koersen welke buiten de systemen van de 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of door middel van periodieke 
veilingen tot stand zijn gekomen, voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat MTF's en OTF's worden inbegrepen.

Amendement 282
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het marktmodel waarvoor krachtens lid 
2 ontheffing mag worden verleend van de 
verplichting tot informatieverstrekking 
vooraf, en meer bepaald de toepassing van 
de verplichting op de handelsmethoden die 
worden gehanteerd door gereglementeerde 
markten die volgens hun regels transacties 
sluiten op basis van koersen welke buiten 
de systemen van de gereglementeerde 
markt of door middel van periodieke 
veilingen tot stand zijn gekomen, voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

c) het marktmodel waarvoor krachtens lid 
2 ontheffing mag worden verleend van de 
verplichting tot informatieverstrekking 
vooraf, en meer bepaald de toepassing van 
de verplichting op de handelsmethoden die 
worden gehanteerd door 
handelsplatformen die volgens hun regels 
transacties sluiten op basis van koersen 
welke door middel van periodieke 
veilingen tot stand zijn gekomen, voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 283
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de juiste midpoint prijs waartegen 
orders die verstrekt zijn voor uitvoering 
kunnen worden gecrost;

Or. en
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Motivering

Een vrijstelling voor orders die worden uitgevoerd tegen een midpoint prijs moet op niveau 1 
worden gespecificeerd zodat grote institutionele beleggers kunnen blijven handelen zonder te 
worden belaagd door roofstrategieën die gepubliceerde informatie gebruiken om de prijs op 
te drijven die geïnstitutionaliseerde beleggers moeten betalen voor hun aandelen of de prijs te 
drukken wanneer zij hun aandelen verkopen.

Amendement 284
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk op …* voor aan de Commissie. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010;

Or. en

Amendement 285
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
...* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in derde alinea bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
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en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.
__________________
*PB gelieve datum in te voeren 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 286
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vrijstellingen die voor de datum van 
toepassing van deze verordening door 
bevoegde autoriteiten zijn verleend in 
overeenstemming met artikel 29, lid 2 en 
artikel 44, lid 2 van Richtlijn 2004/39/EG 
en de artikelen 18 tot en met 20 van 
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie, worden voor [2 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening] door ESMA beoordeeld. 
ESMA brengt aan de betreffende bevoegde 
autoriteit een advies uit waarin wordt 
beoordeeld of elk van de vrijstellingen nog 
verenigbaar is met de eisen die zijn 
vastgelegd in deze verordening en in 
eventuele gedelegeerde handelingen op 
basis van deze verordening.

4. Vrijstellingen die voor de datum van 
toepassing van deze verordening door 
bevoegde autoriteiten zijn verleend in 
overeenstemming met artikel 29, lid 2 en 
artikel 44, lid 2 van Richtlijn 2004/39/EG 
en de artikelen 18 tot en met 20 van 
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie, worden voor [2 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening] door de ESMA beoordeeld. 
De ESMA brengt aan de betreffende 
bevoegde autoriteit een bindend advies uit 
waarin wordt beoordeeld of elk van de 
vrijstellingen nog verenigbaar is met de 
eisen die zijn vastgelegd in deze 
verordening en in eventuele gedelegeerde 
handelingen op basis van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang te zorgen voor een geharmoniseerde uitvoering van deze 
vrijstellingen in alle lidstaten. Bovendien moet de beoordeling van de ESMA of de individuele 
vrijstellingen voldoen aan de bepalingen van de MiFID een bindend karakter hebben.
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Amendement 287
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de prijs, het volume en de tijd van 
de uitgevoerde transacties openbaar maken 
voor aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de bijzonderheden van al deze 
transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

Or. en

Amendement 288
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
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verhandeld via een MTF of OTF. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

markt zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

Or. en

Amendement 289
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken. Bij 
elektronische handel mag de vertraging 
waarmee de informatie na de handel 
beschikbaar is niet langer dan tweemaal 
de wachttijd voor de uitvoering bedragen.

Or. en
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Amendement 290
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in lid 
1 genoemde informatie bekend te maken 
aan beleggingsondernemingen die op 
grond van artikel 19 verplicht zijn de 
details van hun transacties met betrekking 
tot aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten te publiceren.

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten, tegen redelijke commerciële 
voorwaarden en op niet-discriminerende 
basis, toegang geven tot de regelingen die 
zij hanteren om de in lid 1 genoemde 
informatie bekend te maken aan 
beleggingsondernemingen die op grond 
van artikel 19 verplicht zijn de details van 
hun transacties met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten te 
publiceren.

Or. en

Amendement 291
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in lid 
1 genoemde informatie bekend te maken 
aan beleggingsondernemingen die op 
grond van artikel 19 verplicht zijn de 
details van hun transacties met betrekking 

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, daadwerkelijk
toegang geven tot de regelingen die zij 
hanteren om de in lid 1 genoemde 
informatie bekend te maken aan 
beleggingsondernemingen die op grond 
van artikel 19 verplicht zijn de details van 
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tot aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten te publiceren.

hun transacties met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten te 
publiceren.

Or. en

Amendement 292
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De regelingen die gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren hanteren om de in lid 1 
genoemde informatie bekend te maken 
zijn conform de regelgevingsvereisten van 
een APA.

Or. en

Motivering

Het amendement zorgt ervoor dat er een norm is voor verslagleggingsregelingen, zodat alle 
verslaglegging moet voldoen aan de normen van een goedgekeurde publicatieregeling (APA) 
overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van de MiFID.

Amendement 293
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten toestemming te geven voor 

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten toestemming te geven voor 
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uitgestelde publicatie van de details van 
transacties op basis van het type of de 
omvang. De bevoegde autoriteiten kunnen 
in het bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde publicatie met betrekking tot 
transacties die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of de betreffende 
klasse van aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten. Gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en het publiek. 
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
deze regelingen voor uitgestelde publicatie 
van handelsgegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

uitgestelde publicatie van de details van 
transacties op basis van het type of de 
omvang. De bevoegde autoriteiten kunnen 
in het bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde publicatie met betrekking tot 
transacties die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of de betreffende 
klasse van aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten of verband houden 
met omvangrijke aanbiedingen als 
bepaald in artikel 2, lid 9, van 
Verordening 2273/2003 (EG) van de 
Commissie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en het publiek. De
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
deze regelingen voor uitgestelde publicatie 
van handelsgegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

Or. en

Motivering

Omwille van de aantrekkelijkheid van de Europese kapitaalmarkten moeten eerste of tweede 
aanbiedingen op efficiënte wijze kunnen worden gedaan. Prijsstellingsmechanismen voor 
omvangrijke aanbiedingen functioneren gewoonlijk via het zgn. book-buildingsmechanisme 
en hun prijsvaststellingsmechanismen wijken sterk af van gewone secundaire handel. Voor 
goede transparantie in deze aanbiedingen wordt gezorgd via dergelijke openbare 
aankondigingen.

Amendement 294
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de details van 
transacties op basis van het type of de 
omvang. De bevoegde autoriteiten kunnen 
in het bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde publicatie met betrekking tot 
transacties die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of de betreffende 
klasse van aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten. Gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en het publiek. 
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
deze regelingen voor uitgestelde publicatie 
van handelsgegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de details van 
transacties op basis van het type of de 
omvang. De bevoegde autoriteiten kunnen 
in het bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde publicatie met betrekking tot 
transacties die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor het betreffende aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument of de betreffende 
klasse van aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten. Gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en het publiek. De
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
deze regelingen voor uitgestelde publicatie 
van handelsgegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

Or. en

Amendement 295
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om 
gereglementeerde markten toestemming te 
geven voor uitgestelde publicatie van de 
details van transacties op basis van het 
type of de omvang. De bevoegde 
autoriteiten kunnen in het bijzonder 
toestemming geven voor uitgestelde 
publicatie met betrekking tot transacties die 
groot van omvang zijn in vergelijking met 
de normale marktomvang voor het 
betreffende aandeel, aandelencertificaat, op 
de beurs verhandeld fonds, certificaat of 
ander vergelijkbaar financieel instrument 
of de betreffende klasse van aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en het publiek. 
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
deze regelingen voor uitgestelde publicatie 
van handelsgegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

1. De bevoegde autoriteiten kunnen in het 
bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde publicatie van de details met 
betrekking tot transacties die uitzonderlijk
groot van omvang zijn in vergelijking met 
de normale marktomvang voor het 
betreffende aandeel, aandelencertificaat, op 
de beurs verhandeld fonds, certificaat of 
ander vergelijkbaar financieel instrument 
of de betreffende klasse van aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en het publiek. De
ESMA houdt toezicht op de toepassing van 
deze regelingen voor uitgestelde publicatie 
van handelsgegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop zij in de praktijk worden toegepast.

Or. en

Amendement 296
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

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



PE489.472v01-00 170/190 AM\901839NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit 
toestemming geeft voor uitgestelde 
publicatie en een bevoegde autoriteit van 
een andere lidstaat het daar niet mee eens 
is of het niet eens is met de feitelijke
toepassing van de gegeven toestemming, 
kan die bevoegde autoriteit de zaak 
terugverwijzen naar de ESMA, die kan 
optreden in overeenstemming met de 
bevoegdheden die aan haar zijn verleend 
krachtens artikel 19 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 297
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de volgende zaken te 
specificeren:

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Or. en

Motivering

De definitie van de voorwaarden voor uitgestelde publicatie moet gebaseerd zijn op directe 
kennis van de activaklasse en hoe de instrumenten worden verhandeld. De ESMA heeft op dit 
gebied betere expertise in huis dan de Commissie.

Amendement 298
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de volgende zaken te 
specificeren:

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Or. en

Motivering

Aangezien het hier om een technisch vraagstuk gaat dat gedetailleerde marktkennis vereist, is 
het beter dat de ESMA hiermee wordt belast.

Amendement 299
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bijzonderheden die gereglementeerde 
markten, beleggingsondernemingen, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, en 
beleggingsondernemingen en 
gereglementeerde markten die een MTF of 
OTF exploiteren moeten specificeren in de 
informatie die openbaar moet worden 
gemaakt voor elke betreffende klasse van 
financiële instrumenten;

a) de bijzonderheden die gereglementeerde 
markten, beleggingsondernemingen, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, en 
beleggingsondernemingen en 
gereglementeerde markten die een MTF 
exploiteren moeten specificeren in de 
informatie die openbaar moet worden 
gemaakt voor elke betreffende klasse van 
financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 300
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden waaronder een 
gereglementeerde markt, een 
beleggingsonderneming, met inbegrip van 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en een 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF of OTF exploiteert de 
transacties later mag publiceren en de 
criteria die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 
omvang of het betreffende type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, uitgestelde 
publicatie is toegestaan voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

b) de voorwaarden waaronder een 
gereglementeerde markt, een 
beleggingsonderneming, met inbegrip van 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en een 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF exploiteert de transacties later 
mag publiceren en de criteria die moeten 
worden toegepast om te bepalen voor 
welke transacties, gezien hun omvang of 
het betreffende type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, uitgestelde 
publicatie is toegestaan voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 301
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden waaronder een 
gereglementeerde markt, een 
beleggingsonderneming, met inbegrip van 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en een 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF of OTF exploiteert de 
transacties later mag publiceren en de 
criteria die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 
omvang of het betreffende type aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, uitgestelde 
publicatie is toegestaan voor elke 

b) de voorwaarden waaronder een 
gereglementeerde markt, een 
beleggingsonderneming, met inbegrip van 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en een 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF of OTF exploiteert de 
transacties later mag publiceren en de 
criteria die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 
omvang of het betreffende type (inclusief 
heersend liquiditeitsprofiel of de 
specifieke kenmerken van de 
handelsactiviteit) aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
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betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, uitgestelde 
publicatie is toegestaan voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 302
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
...* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in dit lid bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________
*PB gelieve datum in te voeren 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 303
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
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…* voor aan de Commissie. De 
Commissie krijgt de bevoegdheid om de in 
de eerste alinea genoemde technische 
reguleringsnormen aan te nemen in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Amendement 304
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Effectiviteit van de transparantie vóór de 

handel met betrekking tot 
eigenvermogeninstrumenten

De ESMA brengt ieder jaar advies uit aan 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de effectiviteit van de 
transparantie vóór de handel met 
inachtneming van de ontwikkelingen op 
de financiële markt. De ESMA berekent 
met name de ratio van de transacties die 
zijn uitgevoerd zonder dat de in artikel 3, 
lid 1, genoemde informatie openbaar is 
gemaakt.
Indien de ESMA berekent dat meer dan 
10% van de transacties wordt uitgevoerd 
zonder dat de in artikel 3, lid 1, genoemde 
informatie openbaar is gemaakt of van 
mening is dat er geen sprake is van 
effectiviteit van de transparantie vóór de 
handel met betrekking tot 
eigenvermogeninstrumenten, mag de 
ESMA een advies uitbrengen over 
herziening van de in artikel 4, lid 1, 
genoemde vrijstelling.
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Binnen drie maanden na ontvangst van 
het advies van de ESMA krijgt de 
Commissie de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot herziening 
van de in artikel 4, lid 1, genoemde 
vrijstelling om de effectiviteit van de 
transparantie vóór de handel te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 305
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Eisen met betrekking tot transparantie 
voor de handel voor handelsplatformen 
als het gaat om obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten
1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten 
die tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, voor 
emissierechten en voor derivaten die tot 
de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
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exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.
2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in 
het eerste lid genoemde informatie bekend 
te maken aan beleggingsondernemingen 
die op grond van artikel 17 verplicht zijn 
hun koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten te publiceren.

Or. en

Motivering

Gezien de omvang van deze transacties op deze markten en het geringe aantal 
marktdeelnemers, lijkt transparantie vóór de handel te leiden tot een verlies van liquiditeit en 
kan zij de markt ernstig ontregelen. Als de vereisten voor transparantie na de handel zinvol 
worden gemaakt, is transparantie vóór de handel niet nodig.

Amendement 306
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd en die voldoende liquide 
zijn, voor emissierechten en voor derivaten 
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toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

die tot de handel zijn toegelaten of die 
worden verhandeld via een MTF of OTF 
en die voldoende liquide zijn. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Amendement 307
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, indien van toepassing, 
de via hun systemen medegedeelde actuele 
bied- en laatprijzen en de omvang van de 
markt tegen deze prijzen openbaar maken 
voor obligaties en gestructureerde 
financiële producten die tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of waarvoor een prospectus is 
gepubliceerd, voor emissierechten en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 
of die worden verhandeld via een MTF of 
OTF. Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
actie. Voor zover er prijzen worden gesteld 
moeten gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren deze informatie voor 
transacties van geringe omvang, als 
bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG en 
Richtlijn 2010/73/EU, doorlopend 
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openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren.

Or. en

Motivering

Als er al enige mate van transparantie vóór de handel nodig is voor niet-
aandeleninstrumenten, zou het uitsluitend beperkt moeten blijven tot transacties van geringe 
omvang, aangezien transparantie vóór de handel uitermate verstorend zou zijn voor de 
groothandelsmarkt. Het is echter de vraag wat het voordeel zal zijn van deze transparantie 
vóór de handel. Transacties van geringe omvang zijn gedefinieerd in de richtlijnen inzake het 
prospectus en transparantie en derhalve moet deze bestaande norm worden gehanteerd.

Amendement 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de via hun systemen medegedeelde 
actuele bied- en laatprijzen en de omvang 
van de markt tegen deze prijzen openbaar 
maken voor obligaties en gestructureerde 
financiële producten die tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of die verhandeld zijn op een MTF of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissierechten en voor derivaten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF. Deze eis geldt 
ook voor blijken van belangstelling die 
aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten deze informatie doorlopend 
openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren.

Or. en
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Motivering

Deze formulering is nodig om ervoor te zorgen dat alle handelsplatformen die geëxploiteerd 
worden door marktexploitanten of beleggingsondernemingen vallen onder strikte marktregels, 
zoals bepleit door het Europees Parlement in zijn verslag van 2010 over dark pools. Om die 
reden wordt de categorie OTF geschrapt. Het gevolg van deze formulering zal zijn dat er een 
gelijk speelveld voor handelssystemen komt. De doelstelling is niet slechts de transparantie te 
verbeteren, maar ervoor te zorgen dat alle niet-aandeleninstrumenten die verhandeld worden 
op een multilateraal handelsplatform onder dezelfde transparantieregels vóór de handel 
vallen.

Amendement 309
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, voor instrumenten die 
voldoen aan de liquiditeitscriteria die in 
dit lid gespecificeerd zijn, de via hun 
systemen medegedeelde actuele bied- en 
laatprijzen en de omvang van de markt 
tegen deze prijzen openbaar maken voor 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissierechten en voor derivaten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten dergelijke informatie, 
voor instrumenten die voldoen aan de 
liquiditeitscriteria die in dit lid 
gespecificeerd zijn, doorlopend openbaar 
maken tijdens de normale handelsuren.
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Indien over transacties mondeling wordt 
onderhandeld tussen professionele en in 
aanmerking komende tegenpartijen 
("voice broking"), moeten indicatieve 
prijzen vóór de handel openbaar worden 
gemaakt, zo dicht bij de transactieprijs als 
redelijkerwijs haalbaar is.
De vereisten in dit artikel gelden alleen 
voor die financiële instrumenten waarvan 
is vastgesteld dat zij voldoende liquide zijn 
of waarvoor een liquide markt is.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat handelsmodellen zoals RFQ en hybride en "voice broking"
onder de transparantieregeling kunnen komen te vallen. Deze modellen zijn bijzonder 
belangrijk voor groothandelsmarkten waar market makers de risico's compenseren die zij 
genomen hebben door hun cliënten liquiditeit te verschaffen. De criteria in artikel 26, lid 3, 
kunnen worden gehanteerd om te besluiten welk instrument voldoende liquide is om onder de 
transparantieregeling te vallen.

Amendement 310
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de via hun systemen medegedeelde 
actuele bied- en laatprijzen en de omvang 
van de markt tegen deze prijzen openbaar 
maken voor obligaties en gestructureerde 
financiële producten die tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of waarvoor een prospectus is 
gepubliceerd, voor emissierechten en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 
of die worden verhandeld via een MTF. 
Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
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geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

actie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten deze informatie doorlopend 
openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren.

Or. en

Amendement 311
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Amendement 312
Leonardo Domenici
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de via hun systemen medegedeelde 
actuele bied- en laatprijzen en de omvang 
van de markt tegen deze prijzen openbaar 
maken voor obligaties en gestructureerde 
financiële producten die tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of die verhandeld zijn op een MTF of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissierechten en voor derivaten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF. Deze eis geldt 
ook voor blijken van belangstelling die 
aanleiding geven tot actie. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten deze informatie doorlopend 
openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren. De mate van 
openbaarmaking en de frequentie waarin 
de informatie openbaar wordt gemaakt 
worden gekalibreerd ten opzichte van de 
uitgifte, de transactieomvang en 
kenmerken van de nationale markten.

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 1, moet opnieuw worden geformuleerd om duidelijk te wijzen op het in 
overweging 14 genoemde proportionaliteitsbeginsel. Dankzij dit beginsel kan een kalibrering 
van de transparantievereisten vóór en na de handel worden overwogen, zoals hierboven in de 
geamendeerde versie van het artikel.

Amendement 313
Alfredo Pallone
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
openbaar maken. De mate van 
openbaarmaking en de frequentie waarin 
de informatie openbaar wordt gemaakt 
worden gekalibreerd ten opzichte van de 
uitgifte, de transactieomvang en 
kenmerken van de nationale markten.

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 1, moet opnieuw worden geformuleerd om duidelijk te wijzen op het in 
overweging 14 genoemde proportionaliteitsbeginsel. Dankzij dit beginsel kan een kalibrering 
van de transparantievereisten vóór en na de handel worden overwogen.

Amendement 314
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF en die een 
transactieomvang van minder dan 
€ 100 000 hebben. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Motivering

De drempel van € 100 000 is laag genoeg om niet van toepassing te zijn op de handel in 
omvangrijke obligaties door grote institutionele beleggers (en zal de liquiditeit dus niet al te 
zeer belemmeren) maar voldoende hoog om van toepassing te zijn op de meeste transacties 
van geringe omvang.

Amendement 315
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
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marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
die worden verhandeld via een MTF of 
OTF. Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
actie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Amendement 316
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de via hun systemen medegedeelde 
actuele bied- en laatprijzen en de omvang 
van de markt tegen deze prijzen openbaar 
maken voor obligaties en gestructureerde 
financiële producten die tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of waarvoor een prospectus is 
gepubliceerd, voor emissierechten en voor 
derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden. 
Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
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geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

actie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten deze informatie doorlopend 
openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren.

Deze verplichting tot openbaarmaking 
geldt niet voor transacties met derivaten 
van niet-financiële tegenpartijen 
waardoor de rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
tegenpartij verbonden objectief meetbare 
risico's verlaagd worden.

Or. en

Motivering

Door niet-financiële ondernemingen gebruikte derivaten zijn op maat gemaakt om de 
operationele bedrijvigheid soepel en effectief van de risico's af te schermen. Het amendement 
beoogt dit soort transacties van de openbaarmakingsverplichting te vrijwaren, aangezien 
openbaarmaking tot problemen met de vertrouwelijkheid zou leiden.

Amendement 317
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden. 
Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
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geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

actie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Motivering

Dit amendement beperkt de transparantievereisten vóór de handel tot derivaten waarvoor de 
in artikel 24 bedoelde handelsverplichting geldt, zou tot gevolg hebben dat de transacties van 
niet-financiële tegenpartijen die onder de clearing drempel van EMIR vallen worden
uitgesloten van de transparantievereisten vóór de handel waaraan marktexploitanten van 
MTF's moeten voldoen.

Amendement 318
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd - zoals wordt 
voorgeschreven in Richtlijn 2003/71/EG 
betreffende het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten -, voor emissierechten en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 
of die worden verhandeld via een MTF of 
OTF. Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
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actie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Or. en

Amendement 319
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in het 
eerste lid genoemde informatie bekend te 
maken aan beleggingsondernemingen die 
op grond van artikel 17 verplicht zijn hun 
koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten te publiceren.

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in het 
eerste lid genoemde informatie openbaar
te maken aan beleggingsondernemingen 
die op grond van artikel 17 verplicht zijn 
hun koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten te publiceren.

Or. en

Amendement 320
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
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exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in het 
eerste lid genoemde informatie bekend te 
maken aan beleggingsondernemingen die 
op grond van artikel 17 verplicht zijn hun 
koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten te publiceren.

moeten, tegen redelijke commerciële 
voorwaarden en op niet-discriminerende 
basis, toegang geven tot de regelingen die 
zij hanteren om de in het eerste lid 
genoemde informatie bekend te maken aan 
beleggingsondernemingen die op grond 
van artikel 17 verplicht zijn hun koersen in 
obligaties, gestructureerde financiële 
producten, emissierechten en derivaten te 
publiceren.

Or. en

Amendement 321
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in het 
eerste lid genoemde informatie bekend te 
maken aan beleggingsondernemingen die 
op grond van artikel 17 verplicht zijn hun 
koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten te publiceren.

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, daadwerkelijk 
toegang geven tot de regelingen die zij 
hanteren om de in het eerste lid genoemde 
informatie bekend te maken aan 
beleggingsondernemingen die op grond 
van artikel 17 verplicht zijn hun koersen in 
obligaties, gestructureerde financiële 
producten, emissierechten en derivaten te 
publiceren.

Or. en

Amendement 322
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, tegen redelijke 
commerciële voorwaarden en op niet-
discriminerende basis, toegang geven tot 
de regelingen die zij hanteren om de in 
het eerste lid genoemde informatie bekend 
te maken aan beleggingsondernemingen 
die op grond van artikel 17 verplicht zijn
hun koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten te publiceren.

2. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten, indien van toepassing, 
de via hun systemen medegedeelde actuele 
bied- en laatprijzen en de omvang van de 
markt tegen deze prijzen openbaar maken 
voor orders of koersen, voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, voor 
emissierechten en voor derivaten die tot de 
handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF. Deze eis 
geldt ook voor blijken van belangstelling 
die aanleiding geven tot actie. Voor zover 
er prijzen worden gesteld moeten 
gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren deze informatie doorlopend 
openbaar maken tijdens de normale 
handelsuren. Indien transacties op 
discretionaire basis worden geregeld 
tussen marktdeelnemers via mondelinge 
onderhandelingen ("voice broking"), 
moeten indicatieve prijzen vóór de handel 
openbaar worden gemaakt, zo dicht bij de 
transactieprijs als redelijkerwijs haalbaar 
is. 

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat handelsmodellen als RFQ en hybride en "voice broking"-
systemen onder de transparantieregeling vallen. Deze modellen zijn bijzonder belangrijk voor 
groothandelsmarkten waar market makers de risico's compenseren die zij genomen hebben 
door hun cliënten liquiditeit te verschaffen.


