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Amendement 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verlening van vrijstellingen Vrijstellingen

Or. en

Amendement 324
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van het 
marktmodel, de specifieke kenmerken van 
de handelsactiviteit met betrekking tot een 
product en de liquiditeit in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 4.

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 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van:
(i) het marktmodel;
(ii) de specifieke kenmerken van de 
handelsactiviteit in een product;

(iii) de kenmerken van afzonderlijke 
markten, met inbegrip van het aantal en 
het soort marktdeelnemers;
(iv) de omvang of het type orders, de 
handelsmethode en de omvang en het type 
van een uitgifte van een financieel 
instrument
(v) het profiel en alle andere relevante 
criteria voor het beoordelen van de 
liquiditeit voor een bepaald product.

De bevoegde autoriteiten moeten in het 
bijzonder de mogelijkheid hebben om 
vrijstelling van de verplichting te verlenen 
met betrekking tot orders die groot van 
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omvang zijn in vergelijking met de 
normale retailmarktomvang voor de 
obligatie, het gestructureerde financiële 
product, het emissierecht of het derivaat 
of het type obligatie, gestructureerd 
financieel product, emissierecht of 
derivaat in kwestie.
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

Op kleinere vaste-inkomensmarkten zou een volledige transparantieregeling ernstige negatieve 
effecten kunnen hebben op de bereidheid en het vermogen van market makers om koersen aan te 
geven, hetgeen de liquiditeit negatief zou beïnvloeden. De afstemming van de transparantie-eisen 
moet bijgevolg uitgaan van de beginselen van voorzichtigheid en proportionaliteit.  Dit is met 
name belangrijk bij obligatie- en derivatenmarkten.

Amendement 325
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van het 
marktmodel, de specifieke kenmerken van 
de handelsactiviteit met betrekking tot een 
product en de liquiditeit in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 4.

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 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van het 
marktmodel en de specifieke kenmerken 
van de handelsactiviteit met betrekking tot 
een product in de gevallen die zijn 
gedefinieerd in overeenstemming met lid 4.

Or. en

Amendement 326
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van het 
marktmodel, de specifieke kenmerken van 
de handelsactiviteit met betrekking tot een 
product en de liquiditeit in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 4.

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
vrijstelling te verlenen van de plicht om de 
in artikel 7, lid 1, genoemde informatie 
openbaar te maken voor specifieke sets 
producten op basis van de specifieke 
kenmerken van de handelsactiviteit met 
betrekking tot een product.

Or. en

Amendement 327
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van het 
marktmodel, de specifieke kenmerken van 
de handelsactiviteit met betrekking tot een 
product en de liquiditeit in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 4.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, hoeven voor specifieke sets 
producten die als niet-liquide worden 
beschouwd, in de gevallen die zijn 
gedefinieerd in overeenstemming met lid 4,
de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatietie niet openbaar te maken.

Or. en

Amendement 328
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 retailmarktomvang voor de 
obligatie, het gestructureerde financiële 
product, het emissierecht of het derivaat 
of het type obligatie, gestructureerd 
financieel product, emissierecht of 
derivaat in kwestie.

Or. en

Amendement 329
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 7, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het type en de omvang van de 
orders en de handelsmethode, in 
overeenstemming met lid 4. 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 de obligatie, het 
gestructureerde financiële product, het 
emissierecht of het derivaat of het type 
obligatie, gestructureerd financieel 
product, emissierecht of derivaat.

2. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor 
dat bij het bepalen van het type en de 
reikwijdte van een vrijstelling rekening 
wordt gehouden met alle relevante 
omstandigheden, met inbegrip van de 
belangen van de beleggers, de emittenten 
en de emittenten van staatsobligaties, en 
de marktliquiditeit. De bevoegde 
autoriteiten zorgen ervoor dat de 
transparantievereisten niet botsen met de 
doelstellingen van financiële stabiliteit en 
op het gebied van regelgeving, zoals het 
reglementeren van financiële instellingen.
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Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten altijd rekening houden met alle relevante omstandigheden en 
belangen wanneer ze het niveau van transparantie vaststellen. 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 in 
aanmerking nemen.

Amendement 330
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 7, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het type en de omvang van de 
orders en de handelsmethode, in 
overeenstemming met lid 4. 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 de obligatie, het gestructureerde 
financiële product, het emissierecht of het 
derivaat of het type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat.

2. 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 7, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het type en de omvang van de 
orders en de handelsmethode, in 
overeenstemming met lid 4. 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 
retailmarktomvang, zoals bedoeld in 
Richtlijn 2004/109/EG en Richtlijn 
2010/73/EU, voor de obligatie, het 
gestructureerde financiële product, het 
emissierecht of het derivaat of het type 
obligatie, gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat.

Or. en

Motivering

Als er enige mate van transparantie vóór de handel nodig is voor niet-aandeleninstrumenten, 
zou het uitsluitend beperkt moeten blijven tot transacties van geringe omvang, aangezien het 
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 
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bestaande norm worden gehanteerd.

Amendement 331
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 7, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 
op basis van het type en de omvang van de 
orders en de handelsmethode, in 
overeenstemming met lid 4. 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 de obligatie, het gestructureerde 
financiële product, het emissierecht of het 
derivaat of het type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat.

2. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
vrijstelling te verlenen van de verplichting 
om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken op basis van 
het type en de omvang van de orders en de 
handelsmethode, in overeenstemming met 
lid 4. 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 de obligatie, 
het gestructureerde financiële product, het 
emissierecht of het derivaat of het type 
obligatie, gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat.

Or. en

Amendement 332
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 7, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 

2. 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 7, lid 1, 
genoemde informatie openbaar te maken 
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op basis van het type en de omvang van de 
orders en de handelsmethode, in 
overeenstemming met lid 4. 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 de obligatie, het gestructureerde 
financiële product, het emissierecht of het 
derivaat of het type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat.

met betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale marktomvang voor de obligatie, 
het gestructureerde financiële product, het 
emissierecht of het derivaat of het type 
obligatie, gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat.

Or. en

Amendement 333
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 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 of enige alternatieve 
handelsregeling exploiteren ervoor dat zij 
sneller toegang hebben tot de 
referentieprijs dan enige andere 
marktdeelnemer die orders uitvoert op 
hun handelsplatform. 

Or. en

Amendement 334
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3



PE489.477v01-00 10/177 AM\901886NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond 
van lid 4, 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 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 335
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
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overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

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 twee
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Na 
ontvangst van de kennisgeving brengt 
ESMA binnen twee maanden 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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, onder b). 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 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.

Or. en

Motivering

Een termijn van zes maanden is te lang. Verder moet duidelijk worden aangegeven 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 336
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3



PE489.477v01-00 12/177 AM\901886NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 een
maand voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen
één maand 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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

Or. en

Motivering

Gezien het belang dat deze vrijstellingen zullen hebben voor de werking van de niet-
aandelenmarkten is een termijn van zes maanden te lang. Eén maand is beter.

Amendement 337
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 
bindend/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 de leden 1 en 2 en 
gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, onder b) en onder c). Om twijfel uit 
te sluiten en aangezien het advies van de 
ESMA bindend is, verleent een bevoegde
autoriteit de vrijstelling alleen als deze 
volledig verenigbaar is met het advies van 
de ESMA. 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 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

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 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 de leden 2 
en 1 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 3, onder b). 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 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.

Or. en

Amendement 339
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
moeten de bevoegde autoriteiten ESMA en 
de andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
moeten de bevoegde autoriteiten ESMA en 
de andere bevoegde autoriteiten in kennis 
stellen van het voorgenomen gebruik van 
elk afzonderlijk verzoek tot vrijstelling en 
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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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

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 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 de leden 2 
en 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 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.

Or. en

Amendement 340
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat er vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
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 

3. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten een vergunning 
hebben van de bevoegde autoriteit 
alvorens gebruik te maken van de in de 
leden 1 en 2 vrijstelling. Voordat er 
vrijstelling wordt verleend in 
overeenstemming met de leden 1 en 2, 
moeten de bevoegde autoriteiten ESMA en 
de andere bevoegde autoriteiten in kennis 
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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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, 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 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.

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 vier
maanden voordat de vrijstelling van kracht 
zou moeten worden plaatsvinden. Binnen 
twee 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 de leden 1 en 
2 en gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling die is aangenomen op grond van 
lid 4, onder b).

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

Amendement 341
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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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.

Or. en

Amendement 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten moeten de 
toestemming voor gereglementeerde 
markten, marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen om gebruik te 
maken van een van de in lid 4 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
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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.

Amendement 343
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving ter 
specificatie van:

Or. en

Amendement 344
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 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.

Amendement 345
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 4 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 346
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de volgende zaken te specificeren:

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 347
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het bereik van de bied- en laatprijzen of 
de koersen, de prijzen en de omvang van 
de markt tegen die prijzen, welke openbaar 
moeten worden gemaakt voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten in overeenstemming met 
artikel 7, lid 1;

(a) het bereik van de bied- en laatprijzen of 
de koersen, de prijzen en de omvang van 
de markt tegen die prijzen, welke openbaar 
moeten worden gemaakt voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrument met een transactieomvang van 
minder dan 100 000 EUR en in
overeenstemming met artikel 7, lid 1;



PE489.477v01-00 20/177 AM\901886NL.doc

NL

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 348
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden waaronder een
vrijstelling van voorafgaande 
bekendmaking kan worden verleend voor 
elke betreffende klasse van financiële 
instrumenten in overeenstemming met de
leden 1 en 2, op basis van de volgende 
zaken:

(b) de voorwaarden waaronder een
instrument als voldoende liquide kan 
worden beschouwd om akkoord te gaan 
met de continue bekendmaking van de 
prijzen en de omvang van de markt tegen 
die prijzen in overeenstemming met artikel 
7, leden 1 en 2, op basis van de volgende 
zaken:

Or. en

Amendement 349
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden waaronder een 
vrijstelling van voorafgaande 
bekendmaking kan worden verleend voor 
elke betreffende klasse van financiële 
instrumenten in overeenstemming met de 
leden 1 en 2, op basis van de volgende 
zaken:

(b) de voorwaarden waaronder een 
vrijstelling van voorafgaande 
bekendmaking kan worden verleend voor 
elke betreffende klasse van financiële 
instrumenten in overeenstemming met lid 
1, op basis van de volgende zaken:

Or. en

Amendement 350
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het marktmodel; Schrappen

Or. en

Amendement 351
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het marktmodel; (i) het marktmodel, zoals 
prijsaanvraagsystemen en 'voice 
brokerage'-systemen;

Or. en

Amendement 352
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het liquiditeitsprofiel, waaronder het 
aantal en type marktdeelnemers in een 
bepaalde markt en eventuele andere 
relevante criteria voor de beoordeling van 
de liquiditeit; en

Schrappen

Or. en

Amendement 353
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het liquiditeitsprofiel, waaronder het 
aantal en type marktdeelnemers in een 
bepaalde markt en eventuele andere 
relevante criteria voor de beoordeling van 
de liquiditeit; en

(iii) het liquiditeitsprofiel en eventuele 
andere relevante criteria voor de 
beoordeling van de liquiditeit voor een 
bepaald product; en

Or. en

Amendement 354
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het liquiditeitsprofiel, waaronder het 
aantal en type marktdeelnemers in een 
bepaalde markt en eventuele andere 
relevante criteria voor de beoordeling van 
de liquiditeit;

(iii) het liquiditeitsprofiel, waaronder het 
aantal en type marktdeelnemers in een 
bepaalde markt en eventuele andere 
relevante criteria voor de beoordeling van 
de liquiditeit om continue-, occasionele en 
niet-liquide producten op gepaste wijze te 
behandelen.

Or. en

Amendement 355
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het liquiditeitsprofiel, waaronder het 
aantal en type marktdeelnemers in een 
bepaalde markt en eventuele andere 
relevante criteria voor de beoordeling van 
de liquiditeit; 

(iii) voor obligaties, gestructureerde 
producten en emissierechten, het 
liquiditeitsprofiel, waaronder het aantal en 
type marktdeelnemers in een bepaalde 
markt en eventuele andere relevante 
criteria voor de beoordeling van de 
liquiditeit;

Or. en

Amendement 356
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het liquiditeitsprofiel, waaronder het 
aantal en type marktdeelnemers in een 
bepaalde markt en eventuele andere 
relevante criteria voor de beoordeling van 
de liquiditeit; 

(iii) een lijst van instrumenten die als niet-
liquide worden beschouwd op basis van 
het liquiditeitsprofiel, waaronder het aantal 
en type marktdeelnemers in een bepaalde 
markt en eventuele andere relevante 
criteria voor de beoordeling van de 
liquiditeit;

Or. en

Amendement 357
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) de kenmerken van afzonderlijke 
markten, met inbegrip van het aantal en 
het soort marktdeelnemers;

Or. en

Amendement 358
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) de omvang of het type orders en de 
omvang en het type van een uitgifte van 
een financieel instrument.

(iv) de omvang en het type orders,alsook
de omvang en het type van een uitgifte van 
een financieel instrument, om een gepaste 
differentiatie mogelijk te maken tussen 
retail-, middelgrote en 
groothandelsmarkten;.

Or. en
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Motivering

Niet-aandelenmarkten kunnen voor het beantwoorden van de vraag op welke wijze 
nahandelstransparantie zou moeten functioneren in drie categorieën worden ingedeeld. Idealiter 
worden retailtransacties in real time gemeld, wordt bij middelgrote transacties een iets langere 
termijn aangehouden en bij groothandelstransacties een nog langere termijn. Op deze wijize 
zouden de vereisten inzake nahandelstransparantie middels een simpele regeling die eenvoudig 
op de verschillende instrumenten kan worden toegepast, aansluiten bij de verschillende 
handelsmodellen van de verschillende marktdeelnemers.

Amendement 359
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om overeenkomstig artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 de 
in de eerste alinea bedoelde technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen.

Or. en

Amendement 360
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – 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. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

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

Amendement 361
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen voor de 
regelgeving vast te stellen volgens de 
procedure van de artikelen 10 tot en met -
14 van Verordening (EU) nr. 1095/20101.
__________________
*PB gelieve datum in te voeren 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 362
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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.

Schrappen
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Or. en

Amendement 363
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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.

5. 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. 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

Amendement 364
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de liquiditeit van een 
klasse financiële instrumenten onder de 
in overeenstemming met dit lid 
vastgestelde drempel terecht komt, 
kunnen de verplichtingen in artikel 7, lid 
1, tijdelijk worden opgeschort door een 
bevoegde autoriteit die belast is met het 
toezicht op een of meerdere 
handelsplatforms waarop in het financieel 
instrument wordt gehandeld. Deze 
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drempel wordt vastgesteld op basis van 
objectieve criteria.
De opschorting geldt voor een eerste 
periode van ten hoogste drie maanden 
vanaf de datum waarop de opschorting op 
de website van de relevante bevoegde 
autoriteit bekendgemaakt is. Een 
dergelijke opschorting kan met telkens ten 
hoogste drie maanden worden verlengd 
mits de gronden voor de opheffing nog 
steeds aanwezig zijn. Indien de 
opschorting na die periode van drie 
maanden niet wordt verlengd, komt zij 
automatisch te vervallen.
Alvorens deze verplichtingen op te 
schorten (of de opschorting ervan te 
verlengen), stelt de bevoegde autoriteit de 
ESMA van haar voorstel en analyse op de 
hoogte. De ESMA stelt zo snel als dit 
praktisch gezien mogelijk is een advies 
voor de bevoegde autoriteit op waarin zij 
aangeeft of in haar optiek sprake is van 
de in dit lid bedoelde voorwaarden.
De ESMA stelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving op ter 
specificatie van de parameters en 
methoden voor het berekenen van de in 
lid 1 bedoelde liquiditeitsdrempel.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de voorgaande 
alinea bedoelde technische normen voor 
de regelgeving vast te stellen volgens de 
procedure van de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
De parameters en methoden die de 
lidstaten moeten gebruiken om de drempel 
te berekenen, worden op zodanige wijze 
vastgesteld dat wanneer de drempel wordt 
bereikt deze een belangrijke daling van de 
omzet vertegenwoordigt op 
handelsplatforms waarop toezicht wordt 
uitgeoefend door de kennisgevende 
autoriteit, ten opzichte van het gemiddelde 
omzetniveau op die handelsplatforms voor 
het financieel instrument in kwestie.

Or. en
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Motivering

Wanneer er sprake is van extreme stress op de markt, zoals ten tijde van de ineenstorting van 
Lehman, grijpen veel marktdeelnemers terug op 'voice trading' in wat daarvóór een liquide 
markt was. In dit soort omstandigheden moeten de bevoegde autoriteiten de vereisten inzake 
voorhandelstransparantie kunnen opschorten om de markt de gelegenheid te geven zich te 
herstellen.

Amendement 365
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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, en in het bijzonder met een 
vertraging van ten hoogste drie minuten 
voor obligatiemarkten, openbaar maken.

Or. en

Motivering

Specificering van de toegestane maximale vertraging bij het melden van transacties op 
obligatiemarkten. Te lezen in combinatie met artikel 20, ter waarborging van gelijke 
randvoorwaarden voor alle handelsplatforms, met inbegrip van OTC-handel, met betrekking tot 
transparantievereisten. Indien artikel 20 zou worden 'uitgehold', zou dat resulteren in uitholling 
van het risico niet toe te worden gelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.
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Amendement 366
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 367
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 

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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 
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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.

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. 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

De vereisten inzake vóór- en nahandelstransparantie voor financiële instrumenten waarvoor (in 
het bijzonder) een prospectus is gepubliceerd, zijn onevenredig, rekening houdend met: het feit 
dat deze instrumenten ook door zeer kleine kredietinstellingen worden verhandeld, en dat de 
kosten-batenverhouding tussen transparantie en de belasting van kredietinstellingen uiterst 
marginaal is.

Amendement 368
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten die tot de handel op een 
gereglementeerde 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 
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mogelijk is openbaar maken.

Or. en

Amendement 369
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 deze informatie 
openbaar maken. De mate van 
openbaarmaking en de frequentie waarin 
de informatie openbaar wordt gemaakt 
worden afgestemd op de uitgifte, de 
transactieomvang en kenmerken van de 
nationale markten.

Or. en

Motivering

De eisen inzake transparantie na de handel die worden gesteld aan financiële instrumenten 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, zijn onevenredig zwaar, aangezien deze instrumenten 
zelfs door zeer kleine kredietinstellingen kunnen worden verhandeld op zeer beperkte 
(ongereguleerde) markten, de kosten-batenverhouding tussen transparantie en de lasten voor de 
kredietinstelling zeer marginaal is en de feitelijke praktische uitvoering een "onzeker" resultaat 
zou opleveren omdat de informatie niet altijd beschikbaar is.

Amendement 370
Werner Langen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden. 
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.

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 371
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of enige andere handelsregeling zijn 
toegelaten of waarvoor een prospectus is 
gepubliceerd, voor emissievergunningen en 
voor derivaten 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

Amendement 372
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 

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 met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten waarvoor de in artikel 24 
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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.

bedoelde handelsverplichtingen gelden. 
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

Motivering

Dit amendement beperkt de transparantievereisten na 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 clearingdrempel van EMIR vallen worden uitgesloten van 
de transparantievereisten na de handel waaraan marktexploitanten van MTF's moeten voldoen.

Amendement 373
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 20 verplicht zijn de 
bijzonderheden van hun transacties met 
betrekking tot obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
en derivaten 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 het 
eerste lid genoemde informatie bekend te 
maken aan beleggingsondernemingen die 
op grond van artikel 20 verplicht zijn de 
bijzonderheden van hun transacties met 
betrekking tot obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
en derivaten te publiceren.

Or. en

Amendement 374
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 20 verplicht zijn de 
bijzonderheden van hun transacties met 
betrekking tot obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
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, daadwerkelijke 
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 20 verplicht zijn de 
bijzonderheden van hun transacties met 
betrekking tot obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
en derivaten te publiceren.

Or. en

Amendement 375
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt, middels in 
overeenstemming met artikel 41 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, 
een gefaseerde benadering vast per 
product voor de invoering van de 
vereisten in de leden 1 en 2.

Or. en

Motivering

Gezien het aantal producten dat onder deze bepalingen zal vallen en gezien de kaliberering 
waarvan zowel de ESMA, als de Commissie zegt dat zij nodig is, is het gepast te kiezen voor een 
gefaseerde benadering, ten einde in eerste instantie meer liquide producten af te dekken.

Amendement 376
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden van transacties op basis 
van het type of de omvang ervan. 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 die obligatie, dat 
gestructureerde financiële product, die 
emissievergunning of dat derivaat of die 
klasse van obligaties, gestructureerde 
financiële producten, 
emissievergunningen of derivaten.

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden van transacties op basis 
van:
(i) het marktmodel;
(ii) de specifieke kenmerken van de 
handelsactiviteit in een product;
(iii) de kenmerken van afzonderlijke 
markten, met inbegrip van het aantal en 
het soort marktdeelnemers;
(iv) de omvang of het type orders, de 
handelsmethode en de omvang en het type 
van een uitgifte van een financieel 
instrument;
(v) het profiel en alle andere relevante 
criteria voor het beoordelen van de 
liquiditeit voor een bepaald product.
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.
De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om in te stemmen 
met uitgestelde bekendmaking met 
betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale retailmarktomvang voor de 
obligatie, het gestructureerde financiële 
product, het emissierecht of het derivaat, 
of het type of klasse obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat in kwestie, of 
waarvoor sprake is van een omvangrijke 
aanbieding zoals bedoeld in artikel 2, lid 
9, van Verordening (EG) nr. 2273/2003..
De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor 
dat bij het bepalen van het type en de 
reikwijdte van een uitgestelde 
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bekendmaking rekening wordt gehouden 
met alle relevante omstandigheden, met 
inbegrip van de belangen van zowel de 
beleggers, als de emittenten van 
staatsobligaties, en de marktliquiditeit. De 
bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de 
transparantievereisten niet botsen met de 
doelstellingen van financiële stabiliteit en 
op het gebied van regelgeving, zoals het 
reglementeren van financiële instellingen.

Or. en

Motivering

De verplichting in artikel 9, lid 1, is ongepast voor markten waarop slechts een klein aantal 
professionele belegers actief is en alle transacties groot zijn. De bevoegde autoriteiten zouden 
dan ook de mogelijkheid moeten hebben akkoord te gaan met uitgestelde bekendmaking en dat 
op dezelfde gronden als die welke gelden voor de vrijstelling van de vereisten inzake 
vóórhandelstransparantie.

Amendement 377
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden van transacties op basis 
van het type of de omvang ervan. 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 die obligatie, dat gestructureerde 
financiële product, die emissievergunning 
of dat derivaat of die klasse van obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissievergunningen of derivaten.

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden van transacties op basis 
van het type, liquiditeitsprofiel (continu-, 
occasioneel of niet-liquide), de specifieke 
kenmerken van de handelsactiviteit of de 
omvang ervan. 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 die obligatie, 
dat gestructureerde financiële product, die 
emissievergunning of dat derivaat of die 
klasse van obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
of derivaten.
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Or. en

Amendement 378
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden van transacties op basis 
van het type of de omvang ervan. 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 die obligatie, dat gestructureerde 
financiële product, die emissievergunning 
of dat derivaat of die klasse van obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissievergunningen of derivaten.

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
toestemming te geven voor uitgestelde 
publicatie van de bijzonderheden van 
transacties op basis van het type of de 
omvang ervan. 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 die obligatie, 
dat gestructureerde financiële product, die 
emissievergunning of dat derivaat of die 
klasse van obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
of derivaten.

Or. en

Amendement 379
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden van transacties op basis 
van het type of de omvang ervan. De 
bevoegde autoriteiten kunnen in het 

De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de 
bijzonderheden met betrekking tot 
transacties die voldoende groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
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bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde publicatie met betrekking tot 
transacties die groot van omvang zijn in 
vergelijking met de normale marktomvang 
voor die obligatie, dat gestructureerde 
financiële product, die emissievergunning 
of dat derivaat of die klasse van obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissievergunningen of derivaten.

normale marktomvang voor die obligatie, 
dat gestructureerde financiële product, die 
emissievergunning of dat derivaat of die 
klasse van obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissievergunningen 
of derivaten.

Or. en

Amendement 380
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten moeten in het 
bijzonder de mogelijkheid hebben om in te 
stemmen met uitgestelde bekendmaking 
met betrekking tot orders die groot van 
omvang zijn in vergelijking met de 
normale retailmarktomvang voor de 
obligatie, het gestructureerde financiële 
product, het emissierecht of het derivaat, 
of het type obligatie, gestructureerd 
financieel product, emissierecht of 
derivaat in kwestie.

Or. en

Amendement 381
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, moeten vooraf toestemming 
krijgen van de bevoegde autoriteit voor de 
voorgestelde regeling voor uitgestelde 
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publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en de beleggers. 
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 ze in de praktijk worden gebruikt.

publicatie van handelsgegevens en moeten 
deze regelingen duidelijk bekendmaken 
aan de marktdeelnemers en de beleggers. 
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 ze in de praktijk worden gebruikt.

Or. en

Amendement 382
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

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 383
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – 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. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de volgende zaken te specificeren:



AM\901886NL.doc 41/177 PE489.477v01-00

NL

Or. en

Motivering

Dit is een technische aangelegenheid die gedetailleerde marktkennis behoeft; het is dan ook 
beter de verantwoordelijkheid hiervoor aan de ESMA te geven.

Amendement 384
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – 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 385
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF of OTF
exploiteert wordt toegestaan en de criteria 
die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF exploiteert 
wordt toegestaan en de criteria die moeten 
worden toegepast om te bepalen voor 
welke transacties, gezien hun omvang en
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omvang of het betreffende type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat, uitgestelde 
publicatie en/of weglating van het volume 
van de transactie is toegestaan.

het betreffende type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat, uitgestelde 
publicatie is toegestaan.

Or. en

Motivering

Het gevolg van deze tekst is dat uitgestelde publicatie stoelt op omvang en het type obligatie om 
discriminatie te vermijden. Transparantie moet gelden voor alle sorten obligaties, teneinde 
onverwachte regelgevingsarbitrage te vermijden en voor gelijke randvoorwaarden te zorgen. 
Daarnaast moet de omvang van transacties met obligaties altijd worden gepubliceerd, ook al is 
het in een later stadium.

Amendement 386
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF of OTF
exploiteert wordt toegestaan en de criteria 
die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 
omvang of het betreffende type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat, uitgestelde 
publicatie en/of weglating van het volume 
van de transactie is toegestaan.

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF exploiteert 
wordt toegestaan en de criteria die moeten 
worden toegepast om te bepalen voor 
welke transacties, gezien hun omvang of 
het betreffende type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat, uitgestelde 
publicatie en/of weglating van het volume 
van de transactie is toegestaan.

Or. en

Amendement 387
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF of OTF 
exploiteert wordt toegestaan en de criteria 
die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 
omvang of het betreffende type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat, uitgestelde 
publicatie en/of weglating van het volume 
van de transactie is toegestaan.

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF of OTF 
exploiteert wordt toegestaan en de criteria 
die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien hun 
omvang of het betreffende type obligatie, 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat, uitgestelde 
publicatie en/of weglating van het volume 
van de transactie en/of het aggregeren van 
transacties is toegestaan.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om, daar waar nodig, in geaggregeerde vorm transactiedetails te 
publiceren.

Amendement 388
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden waaronder voor elke 
betreffende klasse van financiële 
instrumenten uitgestelde publicatie van 
transacties via een gereglementeerde 
markt, een beleggingsonderneming, met 
inbegrip van beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, of 
een beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een MTF of OTF 
exploiteert wordt toegestaan en de criteria 

(b) de voorwaarden waaronder uitstel van 
bekendmaking na de handel wordt 
toegestaan voor elke betreffende klasse 
van financiële instrumenten in 
overeenstemming met lid 1, op basis van 
de volgende zaken:
(i) het marktmodel;
(ii) de specifieke kenmerken van de 
handelsactiviteit in een product;
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die moeten worden toegepast om te 
bepalen voor welke transacties, gezien 
hun omvang of het betreffende type 
obligatie, gestructureerd financieel 
product, emissierecht of derivaat, 
uitgestelde publicatie en/of weglating van 
het volume van de transactie is 
toegestaan.

(iii) de kenmerken van afzonderlijke 
markten, met inbegrip van het aantal en 
het soort marktdeelnemers;
(iv) de omvang of het type orders, de 
handelsmethode en de omvang en het type 
van een uitgifte van een financieel 
instrument;

(v) het liquiditeitsprofiel en eventuele 
andere relevante criteria voor de 
beoordeling van de liquiditeit voor een 
bepaald product;

Or. en

Motivering

De ESMA ontwikkelt technische ontwerpnormen voor de regelgeving waarin wordt aangegeven 
onder welke omstandigheden de bekendmaking na de handel mag worden uitgesteld.

Amendement 389
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – 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. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Dit is een technische aangelegenheid die gedetailleerde marktkennis behoeft; het is dan ook 
beter de verantwoordelijkheid hiervoor aan de ESMA te geven.

Amendement 390
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren, moeten de informatie die 
wordt gepubliceerd in overeenstemming 
met de artikelen 3 tot en met 10 
beschikbaar stellen aan het publiek door 
transparantiegegevens voor en na de handel 
afzonderlijk aan te bieden.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, moeten de informatie die 
wordt gepubliceerd in overeenstemming 
met de artikelen 3 tot en met 10 
beschikbaar stellen aan het publiek door 
transparantiegegevens voor en na de handel 
afzonderlijk aan te bieden.

Or. en

Amendement 391
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om de te 
verstrekken gegevens voor transparantie 
voor en na de handel te specificeren,
waaronder de mate van uitsplitsing van de 
gegevens die aan het publiek beschikbaar 
worden gesteld, zoals bedoeld in lid 1.

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de te verstrekken 
gegevens voor transparantie voor en na de 
handel te specificeren, waaronder de mate 
van uitsplitsing van de gegevens die aan 
het publiek beschikbaar worden gesteld, 
zoals bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 392
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 

2. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving ter 
specificering van de te verstrekken 
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maatregelen aannemen om de te 
verstrekken gegevens voor transparantie 
voor en na de handel te specificeren, 
waaronder de mate van uitsplitsing van de 
gegevens die aan het publiek beschikbaar 
worden gesteld, zoals bedoeld in lid 1.

gegevens voor transparantie voor en na de 
handel te specificeren, waaronder de mate 
van uitsplitsing van de gegevens die aan 
het publiek beschikbaar worden gesteld, 
zoals bedoeld in lid 1.

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

Or. en

Amendement 393
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om de te 
verstrekken gegevens voor transparantie 
voor en na de handel te specificeren, 
waaronder de mate van uitsplitsing van de 
gegevens die aan het publiek beschikbaar 
worden gesteld, zoals bedoeld in lid 1.

2. De Commissie kan, na overleg met de 
ESMA en door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 41, maatregelen aannemen om de te 
verstrekken gegevens voor transparantie 
voor en na de handel te specificeren, 
waaronder de mate van uitsplitsing van de 
gegevens die aan het publiek beschikbaar 
worden gesteld, zoals bedoeld in lid 1.

Or. pl

Amendement 394
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's moeten de informatie die wordt 

1. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's moeten de informatie die wordt 
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gepubliceerd in overeenstemming met de 
artikelen 3 tot en met 10 tegen redelijke 
commerciële voorwaarden beschikbaar 
stellen aan het publiek. De informatie moet 
15 minuten na de publicatie van een 
transactie kosteloos beschikbaar worden 
gesteld.

gepubliceerd in overeenstemming met de 
artikelen 3 tot en met 10 tegen redelijke 
commerciële voorwaarden beschikbaar 
stellen aan het publiek. De informatie moet 
15 minuten na de publicatie van een 
transactie volledig kosteloos beschikbaar 
worden gesteld aan alle partijen 
(professionele en niet-professionele).

Or. en

Motivering

Een CTP maakt zo kort na de transactie als technisch mogelijk is en tegen redelijke commerciële 
voorwaarden geconsolideerde informatie beschikbaar aan het publiek. 

Amendement 395
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's moeten de informatie die wordt 
gepubliceerd in overeenstemming met de 
artikelen 3 tot en met 10 tegen redelijke 
commerciële voorwaarden beschikbaar 
stellen aan het publiek. De informatie moet 
15 minuten na de publicatie van een 
transactie kosteloos beschikbaar worden 
gesteld.

1. Gereglementeerde markten en MTF's 
moeten de informatie die wordt 
gepubliceerd in overeenstemming met de 
artikelen 3 tot en met 10 tegen redelijke 
commerciële voorwaarden beschikbaar 
stellen aan het publiek. De informatie moet 
15 minuten na de publicatie van een 
transactie kosteloos beschikbaar worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 396
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's moeten de informatie die wordt 
gepubliceerd in overeenstemming met de 
artikelen 3 tot en met 10 tegen redelijke 

1. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's moeten de informatie die wordt 
gepubliceerd in overeenstemming met de 
artikelen 3 tot en met 10 tegen redelijke 
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commerciële voorwaarden beschikbaar 
stellen aan het publiek. De informatie moet 
15 minuten na de publicatie van een 
transactie kosteloos beschikbaar worden 
gesteld.

commerciële voorwaarden beschikbaar 
stellen aan het publiek en waarborgen een 
effectieve niet-discriminerende toegang 
tot deze informatie. De informatie moet 15 
minuten na de publicatie van een transactie 
kosteloos beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Amendement 397
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om te 
verduidelijken wat redelijke commerciële 
voorwaarden zijn om de informatie 
openbaar te maken, zoals bedoeld in lid 1.

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om te verduidelijken wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
om de informatie openbaar te maken, zoals 
bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 398
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om te 
verduidelijken wat redelijke commerciële 
voorwaarden zijn om de informatie 
openbaar te maken, zoals bedoeld in lid 1.

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om te verduidelijken wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
om de informatie openbaar te maken, zoals 
bedoeld in lid 1.

Or. en

Motivering

De wetgeving op dit punt moet worden aangescherpt zodat de rest van het artikel daadwerkelijk 
wordt toegepast.
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Amendement 399
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Titel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie voor 
beleggingsondernemingen die buiten de 
beurs handelen, waaronder
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling

Transparantie voor 
beleggingsondernemingen die buiten de 
beurs handelen en die actief zijn als
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling

Or. en

Amendement 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Titel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie voor 
beleggingsondernemingen die buiten de 
beurs handelen, waaronder 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling

Transparantie voor handelsplatformen met 
bilaterale systemen, inclusief OTC

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. Om verwarring te voorkomen, moeten platforms met systematische interne 
afhandeling als handelsplatform gedefinieerd blijven. Systematische interne afhandeling is ook 
geen subsectie van OTC. OTC moet in bilaterale systemen eerder de uitzondering zijn.

Amendement 401
Sylvie Goulard

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

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling met 
betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten 
moeten een vaste koers publiceren voor 
deze 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 een 
OTF waarvoor zij 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn en 
waarvoor een liquide markt bestaat. In het 
geval van aandelen, aandelencertificaten, 
op de beurs verhandelde fondsen, 
certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten waarvoor geen 
liquide markt bestaat, moeten 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling de 
koersen op verzoek bekend maken aan hun 
cliënten.

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling met 
betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten 
moeten een vaste koers publiceren voor 
deze 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 
waarvoor zij beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling zijn 
en waarvoor een liquide markt bestaat. In 
het geval van aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten 
waarvoor geen liquide markt bestaat, 
moeten beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling de 
koersen op verzoek bekend maken aan hun 
cliënten.

Or. en

Amendement 402
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle transacties met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten 
en andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die geen transacties binnen 
een groep zijn zoals gedefinieerd in artikel 
2 bis van Verordening (EU) nr. …/...  
[EMIR] en die niet op een 
gereglementeerde markt of een MTF of 
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een OTF worden uitgevoerd, worden via 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij:
(a) het instrument bij de transactie voor 
het eerst op de markt wordt gebracht; of
(b) geen beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in het 
instrument voorhanden is, of het gebruik 
van beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
consistent zou zijn met de plichten jegens 
de cliënten namens wie de transactie 
wordt uitgevoerd of de definitie van 
beleggingsonderneming van 
systematische interne afhandeling.
2. Alle transacties met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of die zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt of worden 
verhandeld via een MTF of een OTF en 
waarop de handelsverplichting van artikel 
26 niet van toepassing is, die niet worden 
uitgevoerd op een gereglementeerde 
markt, een MTF, een OTF of een 
handelsplatform in een derde land die 
overeenkomstig artikel 26, lid 4, 
gelijkwaardig is geacht, worden via een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij:
(a) het instrument bij de transactie voor 
het eerst op de markt wordt gebracht; of
(b) geen beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling in het 
instrument voorhanden is, of het gebruik 
van beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling niet 
consistent zou zijn met de plichten jegens 
de cliënten namens wie de transactie 
wordt uitgevoerd of de definitie van 
beleggingsonderneming van 
systematische interne afhandeling.
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Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste doelstellingen van de verordening is te bewerkstelligen dat alle 
georganiseerde handel plaatsvindt op gereglementeerde handelsplatforms en dat OTC-handel 
beperkt blijft tot transacties die op een occiasionele, ad hoc- en onregelmatige basis.

Amendement 403
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel en de artikelen 14, 15 en 16 
zijn van toepassing op 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling als het 
gaat om transacties met een omvang tot de 
standaard marktomvang. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling die 
alleen transacties boven de standaard 
marktomvang uitvoeren, zijn niet gebonden 
aan de bepalingen van dit artikel.

2. Dit artikel en de artikelen 14, 15 en 16 
zijn van toepassing op 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling als het 
gaat om transacties met een omvang tot de 
standaard marktomvang. 
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling die 
alleen transacties boven de standaard 
marktomvang uitvoeren, of die transacties 
onder de standaard marktomvang 
uitvoeren als onderdeel van transacties 
waarbij de uitvoering in verschillende 
aandelen onderdeel van een transactie 
uitmaakt, zijn niet gebonden aan de 
bepalingen van dit artikel.

Or. en

Motivering

'Programme trading' moet van de transparantievereisten zijn uitgesloten wanneer het orders 
creëert die kleiner zijn dan de marktomvang. Dit omdat 'programme trading' als zodanig 
verband houdt met grote, institutionele handelsactiviteit.

Amendement 404
Markus Ferber

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

3. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
de omvang of omvangen die zij noteren 
bepalen. De minimumopdrachtgrootte 
moet ten minste gelijk zijn aan 10 procent 
van de standaard marktomvang van een 
aandeel, aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument. Voor 
een bepaald aandeel, aandelencertificaat, 
op de beurs verhandeld fonds, certificaat of 
ander vergelijkbaar financieel instrument 
moet elke koers een vast bied- en laatprijs 
of prijzen voor een omvang of omvangen 
tot de standaard marktomvang voor die 
klasse aandelen, aandelencertificaten, op 
de beurs verhandelde fondsen, certificaten 
en andere vergelijkbare financiële 
instrumenten waartoe het financiële 
instrument behoort bevatten. In de prijs of 
prijzen moeten ook de heersende 
marktomstandigheden voor dat aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument tot uiting komen.

3. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
de omvang of omvangen die zij noteren 
bepalen. De minimumopdrachtgrootte 
moet ten minste gelijk zijn aan 10 procent 
van de standaard marktomvang van een 
aandeel, aandelencertificaat, op de beurs 
verhandeld fonds, certificaat of ander 
vergelijkbaar financieel instrument. Voor 
een bepaald aandeel, aandelencertificaat, 
op de beurs verhandeld fonds, certificaat of 
ander vergelijkbaar financieel instrument 
moet elke koers een vaste bied- en laatprijs 
of prijzen voor een omvang of omvangen 
tot de standaard marktomvang voor die 
klasse aandelen, aandelencertificaten, op 
de beurs verhandelde fondsen, certificaten 
en andere vergelijkbare financiële 
instrumenten waartoe het financiële 
instrument behoort bevatten. In de prijs of 
prijzen moeten ook de heersende 
marktomstandigheden voor dat aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument tot uiting komen.

Or. de

Amendement 405
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en de 
beleggingsondernemingen zo goed 
mogelijk in staat te stellen de beste 
transactie te realiseren voor hun cliënten, 
neemt de Commissie, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 

7. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en de 
beleggingsondernemingen zo goed 
mogelijk in staat te stellen de beste 
transactie te realiseren voor hun cliënten, 
ontwikkelt de de ESMA technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving
waarin de elementen met betrekking tot de 
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maatregelen aan waarin de elementen met 
betrekking tot de publicatie van een vaste 
koers zoals bedoeld in lid 1 en de standaard 
marktomvang zoals bedoeld in lid 2 
worden gespecificeerd.

publicatie van een vaste koers zoals 
bedoeld in lid 1 en de standaard 
marktomvang zoals bedoeld in lid 2 
worden gespecificeerd.

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

Or. en

Motivering

Dit is een technische aangelegenheid die gedetailleerde marktkennis behoeft; het is dan ook 
beter de verantwoordelijkheid hiervoor aan de ESMA te geven.

Amendement 406
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Verplichting om otc-handel via 
beleggingsondernemingen met 

systematische interne afhandeling te laten 
plaatsvinden

1. Alle transacties met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten 
en andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die geen transacties binnen 
een groep zijn zoals gedefinieerd in artikel 
2 bis van Verordening (EU) nr. …/...  
[EMIR] en die niet op een 
gereglementeerde markt of een MTF of 
een OTF worden uitgevoerd, worden via 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij het instrument bij de 
transactie voor het eerst op de markt 



AM\901886NL.doc 55/177 PE489.477v01-00

NL

wordt gebracht of via otc wordt 
uitgevoerd.
2. Alle transacties met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of die zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt of worden 
verhandeld via een MTF of een OTF en 
waarop de handelsverplichting van artikel 
26 niet van toepassing is, die niet worden 
uitgevoerd op een gereglementeerde 
markt, een MTF, een OTF of een 
handelsplatform in een derde land die 
overeenkomstig artikel 26, lid 4, 
gelijkwaardig is geacht, worden via een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij het instrument bij de 
transactie voor de eerste keer op de markt 
wordt gebracht of via otc wordt 
uitgevoerd.

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 407
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Verplichting om otc-handel via 
beleggingsondernemingen met 

systematische interne afhandeling te laten 
plaatsvinden
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1. Alle transacties met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten 
en andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die geen transacties binnen 
een groep zijn zoals gedefinieerd in artikel 
3 van Verordening (EU) nr. …/...  
[EMIR] en die niet op een 
gereglementeerde markt of een MTF of 
een OTF worden uitgevoerd, worden via 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij het instrument bij de 
transactie voor het eerst op de markt 
wordt gebracht. Dit vereiste geldt niet voor 
grote transacties zoals vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 4.
2. Alle transacties met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of die zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt of worden 
verhandeld via een MTF of een OTF en 
waarop de handelsverplichting van 
artikel 26 niet van toepassing is, die niet 
worden uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een handelsplatform in een derde 
land die overeenkomstig artikel 26, lid 4, 
gelijkwaardig is geacht, worden via een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij het instrument bij de 
transactie voor de eerste keer op de markt 
wordt gebracht. Dit vereiste geldt niet voor 
grote transacties zoals vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 8.

Or. en

Amendement 408
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Handel via beleggingsondernemingen met 

systematische interne afhandeling en 
OTC

1. Transacties met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten 
en andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die geen transacties binnen 
een groep zijn zoals gedefinieerd in artikel 
2 bis van Verordening (EU) nr. …/...  
[EMIR] en die niet op een 
gereglementeerde markt of een MTF 
worden uitgevoerd, worden via een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij het instrument op OTC-
basis worden uitgevoerd, waarbij een van 
de kenmerken is dat zij een occasioneel, 
ad hoc- en onregelmatig karakter hebben. 
2. Alle transacties met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of die zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt of worden 
verhandeld via een MTF of een OTF en 
waarop de handelsverplichting van artikel 
26 niet van toepassing is, die niet worden 
uitgevoerd op een gereglementeerde 
markt, een MTF, een OTF of een 
handelsplatform in een derde land die 
overeenkomstig artikel 26, lid 4, 
gelijkwaardig is geacht, worden via een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
uitgevoerd, tenzij het instrument op OTC-
basis worden uitgevoerd, waarbij een van 
de kenmerken is dat zij een occasioneel, 
ad hoc- en onregelmatig karakter hebben.

Or. en
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Amendement 409
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling voeren 
de orders die zij van hun cliënten 
ontvangen uit binnen de marges van de 
meest liquide handelsplatforms waar de 
bedoelde instrumenten worden 
verhandeld, of tegen de gunstigste prijs 
voor hun cliënt.

Or. en

Amendement 410
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling voeren 
met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 27 van Richtlijn [nieuwe MiFID] de 
orders die zij van hun cliënten ontvangen 
met betrekking tot de aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
zij systematisch intern afhandelen, uit 
tegen de op het tijdstip van ontvangst van 
de order genoteerde prijzen.

Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling voeren 
met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 27 van Richtlijn [nieuwe MiFID] de 
orders met de aangegeven of kleinere 
omvang en die zij van hun cliënten 
ontvangen met betrekking tot de aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
zij systematisch intern afhandelen, uit 
tegen de op het tijdstip van ontvangst van 
de order genoteerde prijzen, of tegen een 
andere prijs waarmee wordt voldaan aan 
de verplichting van de 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling onder 
artikel 27 van Richtlijn [nieuwe MiFID]. 

Or. en
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Motivering

Verduidelijking die erop gericht is te waarborgen dat beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling in staat zijn grote orders tegen een betere prijs uit te voeren, 
net zoals dit, daar waar gerechtvaardigd, mogelijk is voor kleinere orders.  Gelijktrekking met 
lid 4 van hetzelfde artikel.

Amendement 411
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bovendien mogen 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling orders 
die zij van hun professionele cliënten 
ontvangen, uitvoeren tegen andere dan 
hun genoteerde prijzen, zonder de in lid 2 
gestelde vereisten te hoeven naleven met 
betrekking tot transacties waarbij 
uitvoering in verscheidene effecten 
onderdeel van één transactie is, of met 
betrekking tot orders waaraan andere 
voorwaarden dan de actuele marktprijs 
verbonden zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 412
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, neemt de Commissie, 

5. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, ontwikkelt de ESMA 
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door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 41, maatregelen aan waarin de 
criteria worden vastgesteld om te bepalen 
wanneer prijzen binnen een openbaar 
gemaakt prijsbereik dat de marktsituatie 
benadert, als bedoel in lid 2, vallen.

technische ontwerpnormen voor de 
regelgeving waarin de criteria worden 
vastgesteld om te bepalen wanneer prijzen 
binnen een openbaar gemaakt prijsbereik 
dat de marktsituatie benadert, als bedoel in 
lid 2, vallen.

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

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 413
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, neemt de Commissie, 
door middel van gedelegeerde handelingen 
in overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan waarin de criteria worden 
vastgesteld om te bepalen wanneer prijzen 
binnen een openbaar gemaakt prijsbereik 
dat de marktsituatie benadert, als bedoel in 
lid 2, vallen.

5. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun
cliënten te bedingen, neemt de Commissie, 
na overleg met de ESMA en door middel 
van gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan waarin de criteria worden 
vastgesteld om te bepalen wanneer prijzen 
binnen een openbaar gemaakt prijsbereik 
dat de marktsituatie benadert, als bedoel in 
lid 2, vallen.

Or. pl
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Amendement 414
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om te 
verduidelijken wat redelijke commerciële 
voorwaarden zijn om de informatie 
openbaar te maken, zoals bedoeld in lid 1.

6. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om te verduidelijken wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
om de informatie openbaar te maken, zoals 
bedoeld in lid 1.

Or. en

Motivering

De wetgeving op dit punt moet worden aangescherpt zodat de rest van het artikel daadwerkelijk 
wordt toegepast.

Amendement 415
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, stelt de Commissie, 
door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 41, maatregelen vast om de 
volgende zaken te specificeren:

3. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, ontwikkelt de ESMA 
technische ontwerpnormen voor de 
regelgeving ter specificatie van:

Or. en
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Motivering

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

Amendement 416
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, stelt de Commissie, 
door middel van gedelegeerde handelingen 
in overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen vast om de volgende zaken te 
specificeren:

3. Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten en beleggingsondernemingen 
de beste kansen te bieden om de 
voordeligste voorwaarden voor hun 
cliënten te bedingen, stelt de Commissie, 
na overleg met de ESMA en door middel 
van gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen vast om de volgende zaken te 
specificeren:

Or. pl

Amendement 417
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – 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. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendement 418
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF 
als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor die 
obligaties of gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF zijn toegelaten, emissierechten en 
derivaten die voor clearing in aanmerking 
komen of tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF, 
waarvoor zij als beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling 
fungeren en waarvoor er sprake is van 
een liquide markt in overeenstemming 
met de voorwaarden zoals bedoeld in 
artikel 8, als aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

Or. en

Amendement 419
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken aan 
retailcliënten voor die obligaties of
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt, 
een MTF of een OTF zijn toegelaten, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen en tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn 



PE489.477v01-00 64/177 AM\901886NL.doc

NL

worden verhandeld via een MTF of OTF 
als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF, waarvoor zij als 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
fungeren en waarvoor er sprake is van 
een liquide markt, als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

(a) een cliënt van de 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling vraagt 
om een vaste koers;
(b) de onderneming gaat akkoord met het 
verstrekken van de vaste koers;
(c) voor de openbaarmaking voor deze 
financiële instrumenten is geen 
vrijstelling verleend in overenstemming 
met artikel 8;
(d) de aangegeven omvang is gelijk aan of 
kleiner dan de voor het instrument 
specifieke omvang.
Dit artikel is van toepassing op 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling voor 
transacties met een omvang tot die van de 
retailmarkt. De bepalingen van dit artikel 
gelden niet voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling die 
uitsluitend werken met een 
transactieomvang boven de 
retailmarktomvang.

Or. en

Motivering

De vereisten inzake prehandelstransparantie moeten strenger zijn voor liquide instrumenten dan 
voor niet- of minder liquide instrumenten. Op dit moment is de regeling voor 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor niet-aandelen 
uitgebreider dan de equivalente regeling voor aandelen. De gelijkschakeling met de regeling 
voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling in aandelen wordt 
gewaarborgd dat de vereisten voor het opgeven van koersen voor vasteinkomens- en 
derivatenmarkten tenminste net zo flexibel zijn als die voor aandelen. Op dit moment zijn ze 
meer prescriptief. De criteria voor retailmarktomvang moeten worden vastgesteld.

Amendement 420
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF
als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF als aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Amendement 421
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF
als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
op verzoek vaste koersen verstrekken voor 
de volgende instrumenten: 
(i) aandelen en obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten en waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd;
(ii) emissierechten; alsmede
(iii) derivaten die voor centrale clearing in 
aanmerking komen en die tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of 
OTF.

Or. en
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Motivering

De verplichting voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling om vaste 
koersen te publiceren, moet nauwkeurig worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat zij 
aansluit bij de marktstructuur van elk specifiek type instrument, en hierbij moet met name 
uitgegaan worden van liquiditeit. De regeling moet ook rekening houden met de specifieke 
behoeften van de verschillende categorieën cliënten en voor het meest gepaste 
transparantieniveau zorgen.

Amendement 422
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

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

Als beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling verplicht zijn voor een 
beleggingsinstrument voor alle klanten dezelfde prijs te hanteren, kunnen ze niet meer 
differentiëren aan de hand van het tegenpartijrisico, hetgeen essentieel is in de handel in op 
maat gemaakte derivaten met niet-financiële ondernemingen. Daarom moet de verplichting vaste 
koersen te hanteren beperkt blijven tot derivaten die niet op maat gemaakt zijn, voldoende 
liquide zijn en dus op een gereglementeerde markt of via een MTF of OTF verhandeld worden.
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Amendement 423
Arlene McCarthy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Motivering

Als beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling verplicht zijn voor een 
beleggingsinstrument voor alle klanten dezelfde prijs te hanteren, kunnen ze niet meer 
differentiëren aan de hand van het tegenpartijrisico, waarmee ze te maken hebben in het geval 
van op maat gemaakte, niet door zekerheden gedekte derivatentransacties met niet-financiële 
ondernemingen. Vandaar dat de vereisten om prijzen te hanteren, beperkt moeten zijn tot 
derivaten waarvoor de handelsverplichtingen van artikel 24 gelden.

Amendement 424
Pablo Zalba Bidegain

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op een 

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor de 
volgende instrumenten: 
(i) obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten en
waarvoor een prospectus zoals bedoeld in 
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gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF 
als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Richtlijn 2003/71/EG is gepubliceerd;
(ii) emissierechten; alsmede
(iii) derivaten die, op basis van de cliënt 
die om een prijs vraagt, voor centrale 
clearing in aanmerking komen en die tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF zonder regels die de toegang 
voor cliënten beperkt.

Or. en

Amendement 425
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) De in lid 1 bedoelde verplichting om 
koersen te verstrekken, geldt alleen 
wanneer aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
(a) een cliënt van de 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling vraagt 
om een koers;
(b) de koers heeft betrekking op een 
liquide instrument;
(c) de koers betreft een transactie met een 
omvang die gelijk is aan of kleiner is dan 
de retailmarktomvang;
(d) de geldigheidsduur van de koers is 
vantevoren vastgesteld;
(e) de beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling gaat 
ermee akkoord de koers te verstrekken.

Or. en

Motivering

De verplichting voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling om vaste 
koersen te publiceren, moet nauwkeurig worden gedefinieerd om ervoor te zorgen dat zij 
aansluit bij de marktstructuur van elk specifiek type instrument, en hierbij moet met name 
uitgegaan worden van liquiditeit. De regeling moet ook rekening houden met de specifieke 
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behoeften van de verschillende categorieën cliënten en voor het meest gepaste 
transparantieniveau zorgen.

Amendement 426
Pablo Zalba Bidegain

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een cliënt van de 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling vraagt 
om een koers;

Schrappen

Or. en

Amendement 427
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de onderneming gaat akkoord met het 
verstrekken van de koers.

Schrappen

Or. en

Amendement 428
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
hun koersen te allen tijde actualiseren of 
verwijderen om wijzigingen in de 
marktomstandigheden te weerspiegelen of 
om technische fouten te corrigeren.

Or. en
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Amendement 429
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
op basis van hun commerciële beleid 
bepalen aan welke beleggers zij toegang 
tot hun koersen verlenen. Daartoe moeten 
zij beschikken over duidelijke normen 
inzake de toegang tot hun koersen. Op 
basis van commerciële overwegingen 
zoals de kredietwaardigheid van de 
belegger, het tegenpartijrisico en de 
definitieve afwikkeling van de transactie 
kunnen beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
weigeren om met beleggers zakelijke 
betrekkingen aan te gaan of deze 
betrekkingen verbreken.

Or. en

Amendement 430
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op verzoek op objectieve, niet-
discriminerende wijze op basis van hun 
commerciële beleid beschikbaar stellen aan 
andere cliënten van de 
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de beleggingsonderneming. beleggingsonderneming.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
op basis van hun commerciële beleid 
bepalen aan welke beleggers zij toegang 
tot hun koersen verlenen. Er zijn 
duidelijke normen voor toegang tot hun 
koersen, waaronder commerciële 
overwegingen zoals de kredietwaardigheid 
van de belegger, het tegenpartijrisico en 
de definitieve afwikkeling van de 
transactie.

Or. en

Motivering

De vereisten inzake prehandelstransparantie moeten strenger zijn voor liquide instrumenten dan 
voor niet- of minder liquide instrumenten.  Op dit moment is de regeling voor 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor niet-aandelen 
uitgebreider dan de equivalente regeling voor aandelen. De gelijkschakeling met de regeling 
voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling in aandelen wordt 
gewaarborgd dat de vereisten voor het opgeven van koersen voor vasteinkomens- en 
derivatenmarkten tenminste net zo flexibel zijn als die voor aandelen. Op dit moment zijn ze 
meer prescriptief.

Amendement 431
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
hun koersen updaten om te reageren op 
marktomstandigheden of om fouten te 
corrigeren.

Or. en



PE489.477v01-00 72/177 AM\901886NL.doc

NL

Motivering

Om de regeling voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling volledig 
te kunnen benutten, moeten exploitanten op marktomstandigheden kunnen reageren, anders 
zullen zij slechts hoge prijzen opgeven om enig risico te vermijden.

Amendement 432
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming, op voorwaarde 
dat zij een transactieomvang van 100 000 
EUR niet overschrijden.

Or. en

Amendement 433
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.

2. Wanneer de aangegeven omvang gelijk 
is aan of kleiner is dan de voor het 
instrument specifieke omvang moeten 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling de vaste 
koersen op objectieve, niet-
discriminerende wijze op basis van hun 
commerciële beleid beschikbaar stellen aan 
andere cliënten van de 
beleggingsonderneming.

Or. en

Motivering

Verplichte bekendmaking van alle koersen zou een verstorend effect op de prijs van de obligatie 



AM\901886NL.doc 73/177 PE489.477v01-00

NL

kunnen hebben en zou ertoe kunnen leiden dat beleggers stoppen met het plaatsen van orders.

Amendement 434
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming.

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze 
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten van 
de beleggingsonderneming, op voorwaarde 
dat de aangegeven omvang gelijk is aan of 
kleiner is dan de voor het instrument 
specifieke omvang.

Or. en

Amendement 435
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
de krachtens lid 1 verstrekte vaste koersen 
op objectieve, niet-discriminerende wijze
op basis van hun commerciële beleid 
beschikbaar stellen aan andere cliënten 
van de beleggingsonderneming.

2. De in lid 1 bedoelde verplichting om 
koersen te verstrekken, geldt alleen 
wanneer aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

(a) een cliënt van de 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling vraagt 
om een koers;
(b) de koers heeft betrekking op een 
liquide instrument;
(c) de koers betreft een transactie met een 
omvang die gelijk is aan of kleiner is dan 
de normale marktomvang;
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(d) de beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling gaat 
ermee akkoord de koers te verstrekken.

Or. en

Amendement 436
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers beschikbaar 
is gesteld volgens de gepubliceerde 
voorwaarden indien de opdrachtgrootte 
gelijk is aan of kleiner is dan een omvang
die specifiek is voor het instrument.

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers beschikbaar 
is gesteld volgens de gepubliceerde 
voorwaarden indien de opdrachtgrootte 
gelijk is aan of kleiner is dan de 
retailomvang die specifiek is voor het 
instrument.

Or. en

Amendement 437
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers beschikbaar 
is gesteld volgens de gepubliceerde 
voorwaarden indien de opdrachtgrootte 
gelijk is aan of kleiner is dan een omvang 
die specifiek is voor het instrument.

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers beschikbaar 
is gesteld volgens hun commercieel beleid
indien de opdrachtgrootte gelijk is aan of 
kleiner is dan een omvang die specifiek is 
voor het instrument.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat wanneer zij een koers beschikbaar stellen aan andere cliënten zij 
rekening kunnen houden met maatregelen als tegenpartijrisico e.d. zoals meegenomen in hun 
commercieel beleid.
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Amendement 438
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers beschikbaar 
is gesteld volgens de gepubliceerde 
voorwaarden indien de opdrachtgrootte 
gelijk is aan of kleiner is dan een omvang
die specifiek is voor het instrument.

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers beschikbaar 
is gesteld volgens de gepubliceerde 
voorwaarden indien de opdrachtgrootte 
gelijk is aan of kleiner is dan een
transactieomvang van 100 000 EUR. De 
ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
die drempel te wijzigen of te actualiseren, 
of om verschillende drempels vast te 
stellen voor specifieke instrumenten, in 
het bijzonder wanneer liquiditeit een rol 
speelt.

Or. en

Motivering

De drempel van 100 000 EUR 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 439
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zij voeren transacties uit voor elke 
andere cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld volgens de 
gepubliceerde voorwaarden indien de 
opdrachtgrootte gelijk is aan of kleiner is 
dan een omvang die specifiek is voor het 
instrument.

3. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
hun koersen te allen tijde actualiseren of 
wijzigen om wijzigingen in de 
marktomstandigheden te weerspiegelen of 
om technische fouten te corrigeren.

Or. en
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Amendement 440
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling hebben 
het recht niet-discriminerende en 
transparante limieten in te stellen voor het 
aantal transacties dat zij voor cliënten 
tegen een bepaalde koers uitvoeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 441
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling hebben 
het recht niet-discriminerende en 
transparante limieten in te stellen voor het 
aantal transacties dat zij voor cliënten 
tegen een bepaalde koers uitvoeren.

4. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling hebben 
het recht niet-discriminerende en 
transparante limieten in te stellen voor het 
aantal transacties dat zij voor cliënten 
tegen een bepaalde koers uitvoeren in 
overeenstemming met lid 1.

Or. en

Amendement 442
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De koersen die zijn verstrekt op grond 
van lid 1 en gelijk zijn aan of kleiner zijn 
dan de in lid 3 genoemde omvang worden 
tegen redelijke commerciële voorwaarden 
openbaar gemaakt op zodanige wijze dat 

Schrappen
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zij gemakkelijk toegankelijk zijn voor 
andere marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 443
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De koersen moeten zodanig zijn dat de 
onderneming zich houdt aan haar 
plichten op grond van artikel 27 van 
Richtlijn [nieuwe MiFID] en moeten de 
heersende marktomstandigheden 
weerspiegelen met betrekking tot de 
prijzen waarvoor de transacties worden 
uitgevoerd voor dezelfde of vergelijkbare 
instrumenten op gereglementeerde 
markten, MTF's of OTF's.

Schrappen

Or. en

Amendement 444
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De koersen moeten zodanig zijn dat de 
onderneming zich houdt aan haar plichten 
op grond van artikel 27 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] en moeten de heersende 
marktomstandigheden weerspiegelen met 
betrekking tot de prijzen waarvoor de 
transacties worden uitgevoerd voor 
dezelfde of vergelijkbare instrumenten op 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

6. De koersen voor transacties van 
retailomvang moeten zodanig zijn dat de 
onderneming zich houdt aan haar plichten 
op grond van artikel 27 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] en moeten de heersende 
marktomstandigheden weerspiegelen met 
betrekking tot de prijzen waarvoor de 
transacties worden uitgevoerd voor 
dezelfde of vergelijkbare instrumenten op 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

Or. en
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Amendement 445
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De koersen moeten zodanig zijn dat de 
onderneming zich houdt aan haar plichten 
op grond van artikel 27 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] en moeten de heersende 
marktomstandigheden weerspiegelen met 
betrekking tot de prijzen waarvoor de 
transacties worden uitgevoerd voor 
dezelfde of vergelijkbare instrumenten op 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

6. De koersen moeten zodanig zijn dat de 
onderneming zich houdt aan haar plichten 
op grond van artikel 27 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] en moeten de heersende 
marktomstandigheden weerspiegelen met 
betrekking tot de prijzen waarvoor de 
transacties worden uitgevoerd voor 
dezelfde of vergelijkbare instrumenten op 
gereglementeerde markten, MTF's.

Or. en

Amendement 446
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling voor in 
artikel 7, lid 1, bedoelde instrumenten 
ontwikkelt en handhaaft effectieve 
regelingen en procedures met betrekking 
tot haar activiteiten als 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling voor 
het uitoefenen van regelmatig toezicht op 
de naleving door haar cliënten van haar 
regels en procedures. Een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling waakt 
over de door zijn cliënten volgens haar 
systemen verrichte transacties opdat
inbreuken op deze regels en procedures, 
niet-ordelijke marktomstandigheden of 
gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, kunnen worden 
onderkend.
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Or. en

Motivering

Om de regeling voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor de 
handelsverplichting voor derivaten te kunnen gebruiken, moet zij over aanvullende systemen en 
controles beschikken om te waarborgen dat zij flexibel en veilig is.

Amendement 447
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
hun koersen actualiseren om gewijzigde 
marktomstandigheden te weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling moeten hun koersen kunnen 
actualiseren om rekening te houden met veranderingen op de markt.

Amendement 448
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. 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

Amendement 449
Kay Swinburne
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling stelt 
haar bevoegde autoriteit op de hoogte van 
belangrijke inbreuken op haar regels en 
procedures, niet-ordelijke 
handelsomstandigheden of gedragingen 
die op marktmisbruik kunnen wijzen. Een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling deelt de 
relevante informatie ook onverwijld mee 
aan de autoriteit die belast is met het 
onderzoeken en vervolgen van 
marktmisbruik, en geeft de laatste haar 
volledige assistentie bij het onderzoeken 
en vervolgen van marktmisbruik die in of 
middels haar systemen plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Om de regeling voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor de 
handelsverplichting voor derivaten te kunnen gebruiken, moet zij over aanvullende systemen en 
controles beschikken om te waarborgen dat zij flexibel en veilig is.

Amendement 450
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten en ESMA zien 
toe op de toepassing van dit artikel met 
betrekking tot de omvang waarbij koersen 
beschikbaar worden gesteld aan cliënten 
van de beleggingsonderneming en 
beschikbaar worden gesteld aan andere 
marktdeelnemers in relatie tot andere 
handelsactiviteiten van de onderneming en 
de mate waarin de koersen de heersende 
marktomstandigheden weerspiegelen met 
betrekking tot transacties voor dezelfde of 
vergelijkbare instrumenten die 

1. De bevoegde autoriteiten en ESMA zien 
toe op de toepassing van dit artikel met 
betrekking tot de omvang waarbij koersen 
beschikbaar worden gesteld aan cliënten 
van de beleggingsonderneming en 
beschikbaar worden gesteld aan andere 
marktdeelnemers in relatie tot andere 
handelsactiviteiten van de onderneming en 
de mate waarin de koersen de heersende 
marktomstandigheden weerspiegelen met 
betrekking tot transacties voor dezelfde of 
vergelijkbare instrumenten die 
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plaatsvinden op gereglementeerde markten, 
MTF's of OTF's. Binnen twee jaar vanaf 
de datum van inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel. Indien er 
aanzienlijke noterings- en handelsactiviteit 
plaatsvindt die net boven de in artikel 17, 
lid 3, genoemde drempel of buiten de 
heersende marktomstandigheden valt, 
brengt zij voor deze uiterste datum verslag 
uit aan de Commissie.

plaatsvinden op gereglementeerde markten, 
MTF's. Binnen twee jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding brengt ESMA aan de 
Commissie verslag uit over de toepassing 
van dit artikel. Indien er aanzienlijke 
noterings- en handelsactiviteit plaatsvindt 
die net boven de in artikel 17, lid 3, 
genoemde drempel of buiten de heersende 
marktomstandigheden valt, brengt zij voor 
deze uiterste datum verslag uit aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 451
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de in artikel 17, lid 3 
genoemde omvangen waarbij de 
onderneming transacties moet uitvoeren 
voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren.

2. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de in artikel 17, lid 3 genoemde omvangen 
waarbij de onderneming transacties moet 
uitvoeren voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren.

Or. en

Motivering

Dit komt de ESMA toe omdat zij op dit vlak over meer expertise beschikt dan de Commissie.

Amendement 452
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 

2. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de in artikel 17 genoemde omvangen 
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maatregelen aan om de in artikel 17, lid 3 
genoemde omvangen waarbij de 
onderneming transacties moet uitvoeren 
voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren.

waarbij de onderneming transacties moet 
uitvoeren voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren.
Deze kleine omvangen corresponderen 
met de gebruikelijke omvang van 
transacties van retailcliënten voor de 
desbetreffende subcategorie van het 
instrument binnen een klasse activa. 
De ESMA legt die technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk op …* voor aan de Commissie. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Om op groothandelsmarkten retailcliënten te beschermen en liquiditeit te handhaven, moeten de 
vereisten inzake vóórhandelsbekendmaking voor beleggingsondernemingen met systematische 
interne afhandeling in niet-aandeleninstrumenten van toepassing zijn op de gebruikelijke 
omvang van retailtransacties in de subcategorie van het desbetreffende instrument. Aangezien 
het hier om een technisch vraagstuk gaat dat gedetailleerde marktkennis vereist, is het beter dat 
de ESMA hiermee wordt belast.

Amendement 453
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de in artikel 17, lid 3 
genoemde omvangen waarbij de 
onderneming transacties moet uitvoeren 
voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren.

2. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de in artikel 17, lid 3 
genoemde omvangen waarbij de 
onderneming transacties moet uitvoeren 
voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren. De 
maatregelen specificeren dat zij beogen de 
transparantie voor retailcliënten te 
vergroten en definiëren types 
instrumenten aan de hand van klassen 
activa, omvang en liquiditeit.
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Or. en

Amendement 454
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aannemen om te 
verduidelijken wat redelijke commerciële 
voorwaarden zijn om de koersen openbaar 
te maken, zoals bedoeld in artikel 17, lid 5.

3. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om te verduidelijken wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
om de koersen openbaar te maken, zoals 
bedoeld in artikel 17, lid 5.

Or. en

Amendement 455
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – 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 te 
verduidelijken wat redelijke commerciële 
voorwaarden zijn om de koersen openbaar 
te maken, zoals bedoeld in artikel 17, lid 5.

3. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om te verduidelijken wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
om de koersen openbaar te maken, zoals 
bedoeld in artikel 17, lid 5.

Or. en

Motivering

De wetgeving op dit punt moet worden aangescherpt zodat de rest van het artikel daadwerkelijk 
wordt toegepast.

Amendement 456
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
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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 tweede alinea 
bedoelde technische ontwerpnormen voor 
de regelgeving 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 457
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten het 
volume en de prijs van die transacties en de 
tijd waarop ze zijn uitgevoerd openbaar 
maken. Deze informatie moet openbaar 
worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 458
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten het 
volume en de prijs van die transacties en de 
tijd waarop ze zijn uitgevoerd openbaar 
maken. Deze informatie moet openbaar 
worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 459
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.
De informatie moet 15 minuten na de 
publicatie van een transactie volledig 
kosteloos beschikbaar worden gesteld aan 
alle partijen (professionele en niet-
professionele).

Or. en

Motivering

Dit betreft beschikbaarstelling van geconsolideerde informatie aan het publiek zo kort na de 
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transactie als technisch mogelijk is en tegen redelijke commerciële voorwaarden.

Amendement 460
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd zo kort 
na de transactie als technisch mogelijk is 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 461
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
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, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet, zo 
spoedig als technisch mogelijk is,
openbaar worden gemaakt via een APA.
Bij elektronische handel mag de 
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vertraging waarmee de informatie na de 
handel beschikbaar is niet langer dan 
tweemaal de wachttijd voor de uitvoering 
bedragen.

Or. en

Amendement 462
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 6. Indien de op 
grond van artikel 6 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten, geldt 
deze mogelijkheid ook voor die transacties 
als ze worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 6. Indien de op 
grond van artikel 6 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten, geldt 
deze mogelijkheid ook voor die transacties 
als ze worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten of MTF's.

Or. en

Amendement 463
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 6. Indien de op 

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 6. Indien de op 
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grond van artikel 6 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten, geldt 
deze mogelijkheid ook voor die transacties 
als ze worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

grond van artikel 6 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten, geldt 
deze mogelijkheid ook voor die transacties 
als ze worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten of MTF's.

Or. en

Amendement 464
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de volgende zaken te specificeren:

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 465
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) identificatoren voor het 
identificeren en differentiëren van 
verschillende typen transacties, met 
inbegrip van OTC-transacties, afhankelijk 
van hun specifieke kenmerken.
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Or. en

Amendement 466
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – 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. 
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 467
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA stelt de beginselen en 
criteria vast op grond waarvan ontheffing 
van de bepalingen inzake het gebruik van 
APA's, als bedoeld in lid 1, wordt verleend 
aan beleggingsondernemingen die relatief 
kleine transactievolumes aan aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en 
andere financiële instrumenten uitvoeren. 
In dergelijke gevallen stelt de ESMA 
specifieke bepalingen vast voor de 
minimuminhoud en het formaat van de 
informatie die met behulp van eigen 
openbaarmakingssystemen wordt 
gepubliceerd.

Or. en
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Motivering

Kleine tussenpersonen, die aantoonbaar transacties in kleine volumes met betrekking tot 
financiële instrumenten en producten zoals bedoeld in de artikelen 19 en 20 verhandelen, 
worden voor het voldoen aan de verplichtingen inzake nahandelsopenbaarmaking via APA's 
geconfronteerd met onevenredig hoge kosten. Dit is de reden dat zij vrijstelling krijgen op grond 
van door de ESMA in kaart gebrachte beginselen en criteria, die het gebruik van een eigen 
openbaarmakingssysteem mogelijk maken. Dit levert geen problemen op voor de regeling 
betreffende nahandelsopenbaarmaking en zou voor meer flexibiliteit en evenredigheid zorgen.

Amendement 468
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA stelt de beginselen en 
criteria vast op grond waarvan ontheffing 
van de bepalingen inzake het gebruik van 
APA's, als bedoeld in lid 1, wordt verleend 
aan beleggingsondernemingen die relatief 
kleine transactievolumes aan aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en 
andere financiële instrumenten uitvoeren. 
In dergelijke gevallen stelt de ESMA 
specifieke bepalingen vast voor de 
minimuminhoud en het formaat van de 
informatie die met behulp van eigen 
openbaarmakingssystemen wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Het is zeer waarschijnlijk dat kleine tussenpersonen, die aantoonbaar transacties in kleine 
volumes met betrekking tot financiële instrumenten en producten zoals bedoeld in de artikelen 19 
en 20 verhandelen, voor het voldoen aan de verplichtingen inzake nahandelsopenbaarmaking 
via APA's met onevenredig hoge kosten zouden worden geconfronteerd. Dit is de reden dat zij 
vrijstelling krijgen op grond van door de ESMA in kaart gebrachte beginselen en criteria, die het 
gebruik van een eigen openbaarmakingssysteem mogelijk maken.

Amendement 469
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of 
OTF moeten het volume en de prijs van 
die transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop zij zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 470
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of 
OTF moeten het volume en de prijs van 

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
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die transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

en de tijd waarop zij zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 471
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF moeten het volume en de 
prijs van die transacties en de tijd waarop 
zij zijn uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

Or. en

Motivering

Niet-geclearde otc-producten die nog worden aangemeld bij transactieregisters, zijn niet 
voldoende gestandaardiseerd, zodat openbaarmaking van de prijs niet nuttig is. Zie ook 
overweging 29 in de MiFID-richtlijn over het voorkomen van dubbele verslaglegging.

Amendement 472
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [9] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

Or. en

Amendement 473
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd,
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 

1. Beleggingsondernemingen die, voor
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
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informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

via een APA.

Or. en

Motivering

De eisen inzake transparantie voor en na de handel die worden gesteld aan financiële 
instrumenten waarvoor een prospectus is gepubliceerd, zijn onevenredig zwaar, aangezien deze 
instrumenten zelfs door zeer kleine kredietinstellingen kunnen worden verhandeld op zeer 
beperkte (ongereguleerde) markten, de kosten-batenverhouding tussen transparantie en de 
lasten voor de kredietinstelling zeer marginaal is en de feitelijke praktische uitvoering een 
"onzeker" resultaat zou opleveren omdat de informatie niet altijd beschikbaar is.

Amendement 474
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF moeten het volume en de 
prijs van die transacties en de tijd waarop 
zij zijn uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten waarvoor de 
in artikel 24 bedoelde 
handelsverplichtingen gelden moeten het 
volume en de prijs van die transacties en de 
tijd waarop zij zijn uitgevoerd openbaar 
maken.  Deze informatie moet openbaar 
worden gemaakt via een APA.

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
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Motivering

Door corporaties 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 vrij te stellen, aangezien openbaarmaking waarschijnlijk 
tot problemen met de vertrouwelijkheid zou leiden.

Amendement 475
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet, zo spoedig als technisch 
mogelijk is, openbaar worden gemaakt via 
een APA. Bij elektronische handel moet 
de informatie na de handel uiterlijk na 
tweemaal de wachttijd voor de uitvoering 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 476
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten 
of worden verhandeld via een MTF of OTF 
moeten het volume en de prijs van die 
transacties en de tijd waarop zij zijn 
uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus als bepaald in 
Richtlijn 2003/71/EG is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF, mits voor de betreffende 
transactie clearing verplicht is, moeten het 
volume en de prijs van die transacties en de 
tijd waarop zij zijn uitgevoerd openbaar 
maken, mits de transactie betrekking heeft 
op een liquide financieel instrument en 
een normale marktomvang heeft of 
daaronder ligt. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 477
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 10. Indien de op 
grond van artikel 10 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten of derivaten, geldt deze 
mogelijkheid ook voor die transacties als 
zij worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 10. Indien de op 
grond van artikel 10 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten of derivaten, geldt deze 
mogelijkheid ook voor die transacties als 
zij worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten of MTF's.
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Or. en

Amendement 478
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 10. Indien de op 
grond van artikel 10 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten of derivaten, geldt deze 
mogelijkheid ook voor die transacties als 
zij worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's.

2. De informatie die openbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met lid 1 en 
de tijdslimiet waarbinnen zij moet worden 
gepubliceerd, moeten voldoen aan de 
vereisten die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 10. Indien de op 
grond van artikel 10 aangenomen 
maatregelen uitgestelde verslaglegging 
mogelijk maken voor bepaalde categorieën 
transacties met betrekking tot obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten of derivaten, geldt deze 
mogelijkheid ook voor die transacties als 
zij worden uitgevoerd buiten de 
gereglementeerde markten of MTF's.

Or. en

Amendement 479
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om 
beleggingsondernemingen toestemming te 
geven voor uitgestelde publicatie 
overeenkomstig artikel 10.

Or. en

Motivering

Om gelijke randvoorwaarden voor de verschillende handelsplatformen te creëren, moeten ook 
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beleggingsondernemingen die voor eigen rekening of namens cliënten handelen, onder dezelfde 
voorwaarden een vrijstelling of uitgestelde publicatie kunnen aanvragen als 
beleggingsondernemingen en marktexploitanten die een MTF of OTF exploiteren. Dit is van 
belang omdat alleen beleggingsondernemingen een vrijstelling of uitgestelde publicatie kunnen 
aanvragen wanneer de handel uitsluitend op otc-basis plaatsvindt.

Amendement 480
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de volgende zaken te specificeren:

Or. en

Motivering

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

Amendement 481
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 482
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ESMA stelt de beginselen en 
criteria vast op grond waarvan ontheffing 
van de bepalingen inzake het gebruik van 
APA's, als bedoeld in lid 1, wordt verleend 
aan beleggingsondernemingen die relatief 
kleine transactievolumes aan obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten uitvoeren. In 
dergelijke gevallen stelt ESMA specifieke 
bepalingen vast voor de minimuminhoud 
en het formaat van de informatie die met 
behulp van eigen 
openbaarmakingssystemen wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 483
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. ESMA stelt de beginselen en criteria 
vast op grond waarvan ontheffing van de 
bepalingen inzake het gebruik van APA's, 
als bedoeld in lid 1, wordt verleend aan 
beleggingsondernemingen die relatief 
kleine transactievolumes aan obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten uitvoeren. In 
dergelijke gevallen stelt ESMA specifieke 
bepalingen vast voor de minimuminhoud 
en het formaat van de informatie die met 
behulp van eigen 
openbaarmakingssystemen wordt 
gepubliceerd.

Or. en
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Motivering

Zie artikel 19, lid 3 bis.

Amendement 484
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitant van een gereglementeerde 
markt, MTF of OTF moet alle relevante 
gegevens over de via zijn systemen 
medegedeelde orders met betrekking tot 
financiële instrumenten gedurende ten 
minste vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit houden. Hierbij moeten 
alle details worden geregistreerd die vereist 
zijn voor de toepassing van artikel 23, 
leden 1 en 2. ESMA vervult een 
faciliterende en coördinerende rol met 
betrekking tot de toegang van bevoegde 
autoriteiten tot informatie volgens de 
voorwaarden van dit lid.

2. De exploitant van een gereglementeerde 
markt of MTF moet alle relevante 
gegevens over de via zijn systemen 
medegedeelde orders met betrekking tot 
financiële instrumenten gedurende ten 
minste vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit houden. Hierbij moeten 
alle details worden geregistreerd die vereist 
zijn voor de toepassing van artikel 23, 
leden 1 en 2. ESMA vervult een 
faciliterende en coördinerende rol met 
betrekking tot de toegang van bevoegde 
autoriteiten tot informatie volgens de 
voorwaarden van dit lid.

Or. en

Amendement 485
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitant van een gereglementeerde 
markt, MTF of OTF moet alle relevante 
gegevens over de via zijn systemen 
medegedeelde orders met betrekking tot 
financiële instrumenten gedurende ten 
minste vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit houden. Hierbij moeten 
alle details worden geregistreerd die vereist 
zijn voor de toepassing van artikel 23,
leden 1 en 2. ESMA vervult een 
faciliterende en coördinerende rol met 
betrekking tot de toegang van bevoegde 

2. De exploitant van een gereglementeerde 
markt, MTF of OTF moet alle relevante 
gegevens over de via zijn systemen 
medegedeelde orders met betrekking tot 
financiële instrumenten gedurende ten 
minste vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit houden. Hierbij moeten 
alle details worden geregistreerd die vereist 
zijn voor de toepassing van artikel 23, 
leden 1 en 3. ESMA vervult een 
faciliterende en coördinerende rol met 
betrekking tot de toegang van bevoegde 
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autoriteiten tot informatie volgens de 
voorwaarden van dit lid.

autoriteiten tot informatie volgens de 
voorwaarden van dit lid.

Or. en

Amendement 486
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die 
transacties in financiële instrumenten 
verrichten, moeten zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk aan het einde van de volgende 
werkdag bijzonderheden over deze 
transacties melden aan de bevoegde 
autoriteit. De bevoegde autoriteiten treffen 
overeenkomstig artikel 89 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] de nodige regelingen om 
ervoor te zorgen dat ook de bevoegde 
autoriteit van de in termen van liquiditeit 
voor deze financiële instrumenten meest 
relevante markt deze informatie ontvangt.

1. Beleggingsondernemingen die 
transacties in financiële instrumenten 
verrichten, moeten zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk aan het einde van de volgende 
werkdag bijzonderheden over deze 
transacties melden aan de bevoegde 
autoriteit. De bevoegde autoriteiten treffen 
overeenkomstig artikel 89 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] de nodige regelingen om 
ervoor te zorgen dat ook ESMA en de 
bevoegde autoriteit van de in termen van 
liquiditeit voor deze financiële 
instrumenten meest relevante markt deze 
informatie ontvangen.

Or. en

Amendement 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt niet voor financiële instrumenten die 
niet tot de handel zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF, 
voor financiële instrumenten waarvan de 
waarde niet afhankelijk is van die van een 
financieel instrument dat tot de handel is 
toegelaten of wordt verhandeld via een 
MTF of OTF en voor financiële 
instrumenten waarvan het niet 

Schrappen
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waarschijnlijk is dat ze een effect hebben 
op een financieel instrument dat tot de
handel is toegelaten of wordt verhandeld 
via een MTF of OTF.

Or. en

Motivering

Beleggingsondernemingen moeten ook de otc-transacties melden die zij uitvoeren.

Amendement 488
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt niet voor financiële instrumenten die 
niet tot de handel zijn toegelaten of 
worden verhandeld via een MTF of OTF, 
voor financiële instrumenten waarvan de 
waarde niet afhankelijk is van die van een 
financieel instrument dat tot de handel is 
toegelaten of wordt verhandeld via een 
MTF of OTF en voor financiële 
instrumenten waarvan het niet 
waarschijnlijk is dat ze een effect hebben 
op een financieel instrument dat tot de 
handel is toegelaten of wordt verhandeld 
via een MTF of OTF.

Schrappen

Or. en

Amendement 489
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt niet voor financiële instrumenten die 
niet tot de handel zijn toegelaten of worden 
verhandeld via een MTF of OTF, voor 

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt niet voor financiële instrumenten die 
niet tot de handel zijn toegelaten of worden 
verhandeld via een MTF, voor financiële 
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financiële instrumenten waarvan de waarde 
niet afhankelijk is van die van een 
financieel instrument dat tot de handel is 
toegelaten of wordt verhandeld via een 
MTF of OTF en voor financiële 
instrumenten waarvan het niet 
waarschijnlijk is dat ze een effect hebben 
op een financieel instrument dat tot de 
handel is toegelaten of wordt verhandeld 
via een MTF of OTF.

instrumenten waarvan de waarde niet 
afhankelijk is van die van een financieel 
instrument dat tot de handel is toegelaten 
of wordt verhandeld via een MTF en voor 
financiële instrumenten waarvan het niet 
waarschijnlijk is dat ze een effect hebben 
op een financieel instrument dat tot de 
handel is toegelaten of wordt verhandeld 
via een MTF.

Or. en

Amendement 490
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt niet voor financiële instrumenten die 
niet tot de handel zijn toegelaten of worden 
verhandeld via een MTF of OTF, voor 
financiële instrumenten waarvan de waarde 
niet afhankelijk is van die van een 
financieel instrument dat tot de handel is 
toegelaten of wordt verhandeld via een 
MTF of OTF en voor financiële 
instrumenten waarvan het niet 
waarschijnlijk is dat ze een effect hebben 
op een financieel instrument dat tot de 
handel is toegelaten of wordt verhandeld 
via een MTF of OTF.

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt niet voor financiële instrumenten die 
niet tot de handel zijn toegelaten of worden 
verhandeld via een MTF of OTF, voor 
financiële instrumenten waarvan de waarde 
niet afhankelijk is van die van een 
financieel instrument dat tot de handel op 
een gereglementeerde markt is toegelaten 
of wordt verhandeld via een MTF of OTF 
en voor financiële instrumenten waarvan 
het niet waarschijnlijk is dat ze een effect 
hebben op een financieel instrument dat tot 
de handel is toegelaten of wordt 
verhandeld via een MTF of OTF.

Or. en

Amendement 491
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
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het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voor transacties
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, en een wijze van identificatie 
van de beleggingsonderneming. Voor 
transacties die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

Or. en

Motivering

Zulke gedetailleerde meldingen zouden de regelgevende instanties overbelasten en daarom 
dienen de beleggingsondernemingen zelf de informatie in een geschikte vorm te bewaren, zodat 
zij in geval van een misbruikonderzoek de persoon kunnen identificeren die een bepaalde 
transactie heeft uitgevoerd, of het algoritme dat daarbij is gebruikt.

Amendement 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 

3. De melding behelst met name het type, 
de activaklasse, de naam en het aantal van 
de gekochte of verkochte instrumenten, de 
hoeveelheid, de datum en het tijdstip van 
de transactie, de prijs van de transactie, 
informatie ter identificatie van de cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, identificatie 
van de personen en de computeralgoritmen 
die binnen de beleggingsonderneming 
verantwoordelijk zijn voor het 
investeringsbesluit en de uitvoering van de 
transactie en een wijze van identificatie 
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beleggingsonderneming. Voor transacties 
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

van de beleggingsonderneming. Voor 
transacties die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

Or. en

Motivering

Om op alle handelsplatformen consistente positiebeperkingen te kunnen hanteren, moeten 
transacties die geen betrekking hebben op onderliggende commerciële risico's, worden 
gemarkeerd en in een gestandaardiseerd, vergelijkbaar formaat worden gemeld aan een door 
ESMA geëxploiteerd centraal systeem. Op basis van de gegevens in dit systeem zullen de 
bevoegde autoriteiten de verdere toename van posities die geen hedgingdoeleinden dienen, 
tijdelijk kunnen beperken. Ook zullen de bevoegde autoriteiten met behulp hiervan grote en 
systeemrelevante risico's kunnen bewaken en opvangen.

Amendement 493
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voor transacties 
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voor transacties 
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt of MTF moeten de 
verslagen tevens een identificatie bevatten 
van de typen transacties in 
overeenstemming met de maatregelen die 
worden aangenomen krachtens artikel 19, 
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krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

lid 3, onder a), en artikel 20, lid 3, onder a).

Or. en

Amendement 494
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voor transacties 
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de algoritmen
en de toepasser van die algoritmen die 
verantwoordelijk zijn voor het 
investeringsbesluit en de uitvoering van de
transactie en een wijze van identificatie 
van de beleggingsonderneming. Voor 
transacties die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

Or. en

Motivering

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.

Amendement 495
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding behelst met name de naam 
en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voor transacties 
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

3. De melding behelst met name het type, 
de activaklasse, de naam en het aantal van 
de gekochte of verkochte instrumenten, de 
hoeveelheid, de datum en het tijdstip van 
de transactie, de prijs van de transactie, 
informatie ter identificatie van de cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, identificatie 
van de personen en de computeralgoritmen 
die binnen de beleggingsonderneming 
verantwoordelijk zijn voor het 
investeringsbesluit en de uitvoering van de 
transactie en een wijze van identificatie 
van de beleggingsonderneming. Daarnaast 
wordt voor transacties in verband met 
grondstoffenderivaten in de melding 
aangegeven of dergelijke transacties 
moeten worden aangemerkt als bonafide 
dekkingstransactie. Voor transacties die 
niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

Or. en

Amendement 496
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Beleggingsondernemingen houden 
een interne registratie bij die op verzoek 
voor de bevoegde autoriteiten toegankelijk 
is en o.a. informatie bevat ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
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beleggingsonderneming de transactie
heeft uitgevoerd en ter identificatie van de 
personen en de computeralgoritmen die 
binnen de beleggingsonderneming 
verantwoordelijk zijn voor het 
investeringsbesluit en de uitvoering van 
de transactie 

Or. en

Motivering

Zulke gedetailleerde meldingen zouden de regelgevende instanties overbelasten en daarom 
dienen de beleggingsondernemingen zelf de informatie in een geschikte vorm te bewaren, zodat 
zij in geval van een misbruikonderzoek de persoon kunnen identificeren die een bepaalde 
transactie heeft uitgevoerd, of het algoritme dat daarbij is gebruikt.

Amendement 497
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beleggingsondernemingen die orders 
doorgeven, moeten hierbij alle 
bijzonderheden opnemen die vereist zijn 
voor de toepassing van de leden 1 en 3. 
Een beleggingsonderneming kan er ook 
voor kiezen om in plaats van een 
identificatie van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de betreffende 
order heeft doorgegeven of een 
identificatie van de personen en de 
computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie, de 
doorgegeven order te melden in 
overeenstemming met de vereisten in lid 1.

4. Beleggingsondernemingen die orders 
doorgeven, moeten hierbij alle 
bijzonderheden opnemen die vereist zijn 
voor de toepassing van de leden 1 en 3. 
Een beleggingsonderneming kan er ook 
voor kiezen om in plaats van een 
identificatie van de eindcliënten namens 
wie de beleggingsonderneming de 
betreffende order heeft doorgegeven of een 
identificatie van de personen en de 
computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie, de 
doorgegeven order te melden in 
overeenstemming met de vereisten in lid 1.

Or. en

Amendement 498
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitant van een gereglementeerde 
markt, MTF of OTF moet de 
bijzonderheden van transacties in 
instrumenten die door een onderneming 
waarvoor deze verordening niet geldt, zijn 
verhandeld via zijn platform en die zijn 
uitgevoerd via zijn systemen melden in 
overeenstemming met de leden 1 en 3.

5. De exploitant van een gereglementeerde 
markt of MTF moet de bijzonderheden van 
transacties in instrumenten die door een 
onderneming waarvoor deze verordening 
niet geldt, zijn verhandeld via zijn platform 
en die zijn uitgevoerd via zijn systemen 
melden in overeenstemming met de leden 1 
en 3.

Or. en

Amendement 499
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de verstrekking van de 
informatie ter identificatie van de 
cliënten, als bepaald in de leden 3 en 4, 
maken de beleggingsondernemingen 
gebruik van:
(i) een identificator voor rechtspersonen 
(Legal Entity Identifier) voor cliënten die
rechtspersoonlijkheid bezitten, in de vorm 
van een 20-cijferige alfanumerieke code;
(ii) een identificator die wordt toegekend 
overeenkomstig de technische normen 
voor de regelgeving die ESMA heeft 
ontwikkeld voor natuurlijke personen en 
entiteiten waaraan geen Legal Entity 
Identifier wordt toegekend.
Daartoe stelt elke lidstaat een identificator 
vast waarmee zijn onderdanen en elke op 
zijn grondgebied gevestigde rechtspersoon 
kunnen worden geïdentificeerd. De 
lidstaat bepaalt de identificator op 
nationaal vlak, zodat elke onderdaan of in 
die lidstaat gevestigde rechtspersoon een 
unieke identificator heeft.
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Elke lidstaat moet ook overeenkomstig de 
leden 1 en 7 iedere nationale identificator 
in de transactiemeldingen aan andere 
lidstaten kunnen toezenden, 
onverminderd de toepasselijke bepalingen 
van Richtlijn 95/46/EG en de 
wijzigingsteksten betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens.
Elke lidstaat draagt er zorg voor dat 
andere lidstaten aan de hand van deze 
identificatoren onverwijld de identiteit van 
de cliënt kunnen vaststellen, hetzij door 
toezending van de identiteit van de cliënt 
(naam) zelf, hetzij via een mechanisme 
dat tot de identiteit van de cliënt (naam) 
leidt, zonder dat bij de betrokken 
beleggingsonderneming ad hoc een 
aanvraag moet worden ingediend.

Or. en

Amendement 500
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF 
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF 
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 
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bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [7] van Verordening [ ] (EMIR) en 
deze meldingen de krachtens de leden 1 en 
3 vereiste bijzonderheden bevatten, wordt 
de beleggingsonderneming geacht te 
hebben voldaan aan de verplichting op 
grond van lid 1.

bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [6] van Verordening [ ] (EMIR) dat 
is goedgekeurd als een ARM, en deze 
meldingen de krachtens de leden 1 en 3 
vereiste bijzonderheden bevatten, wordt de 
beleggingsonderneming geacht te hebben 
voldaan aan de verplichting op grond van 
lid 1.

Or. en

Motivering

Dubbele meldingen moeten worden voorkomen en de mogelijkheid om een transactieregister als 
ARM goed te keuren, is daarom positief.

Amendement 501
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 
bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [7] van Verordening [ ] (EMIR) en 

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF waarvan 
de systemen werden gebruikt om de 
transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
ARM, rechtstreeks aan de bevoegde 
autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [7] van Verordening [ ] (EMIR) en 
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deze meldingen de krachtens de leden 1 en 
3 vereiste bijzonderheden bevatten, wordt 
de beleggingsonderneming geacht te 
hebben voldaan aan de verplichting op 
grond van lid 1.

deze meldingen de krachtens de leden 1 en 
3 vereiste bijzonderheden bevatten, wordt 
de beleggingsonderneming geacht te 
hebben voldaan aan de verplichting op 
grond van lid 1.

Or. en

Amendement 502
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF 
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 
bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [7] van Verordening [ ] (EMIR) en 
deze meldingen de krachtens de leden 1 en 
3 vereiste bijzonderheden bevatten, wordt 
de beleggingsonderneming geacht te 
hebben voldaan aan de verplichting op 
grond van lid 1.

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF 
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 
bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [9] van Verordening [ ] (EMIR) en 
deze meldingen de krachtens de leden 1 en 
3 vereiste bijzonderheden bevatten, wordt 
de beleggingsonderneming geacht te 
hebben voldaan aan de verplichting op 
grond van lid 1.

Or. en

Amendement 503
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF 
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 
bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [7] van Verordening [ ] (EMIR) en 
deze meldingen de krachtens de leden 1 en 
3 vereiste bijzonderheden bevatten, wordt 
de beleggingsonderneming geacht te 
hebben voldaan aan de verplichting op 
grond van lid 1.

6. Deze meldingen moeten aan de 
bevoegde autoriteit worden verricht door 
de beleggingsonderneming zelf, een 
namens haar optredende ARM of de 
gereglementeerde markt of MTF of OTF 
waarvan de systemen werden gebruikt om 
de transactie te sluiten. Systemen voor 
matching of melding van transacties, 
waaronder transactieregisters die zijn 
geregistreerd of erkend overeenkomstig 
titel VI van Verordening [ ] (EMIR), 
kunnen door de bevoegde autoriteit worden 
goedgekeurd als een ARM. In de gevallen 
waarin transacties door een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een ARM, rechtstreeks aan de 
bevoegde autoriteit worden gemeld, kan de 
beleggingsonderneming worden ontheven 
van de in lid 1 neergelegde verplichting. In 
gevallen waarin de transacties zijn gemeld 
aan een transactieregister overeenkomstig 
artikel [7] van Verordening [ ] (EMIR) en 
deze meldingen de bijzonderheden 
bevatten die krachtens de leden 1 en 3, met 
inbegrip van de relevante technische 
normen voor de regelgeving inzake vorm 
en inhoud van meldingen, vereist zijn, en 
stelselmatig binnen de in lid 1 gestelde 
termijn aan de relevante bevoegde 
autoriteit worden toegezonden, wordt de 
beleggingsonderneming geacht te hebben 
voldaan aan de verplichting op grond van 
lid 1.

Or. en

Amendement 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 – alinea 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zenden alle uit 
hoofde van dit artikel ontvangen 
informatie toe aan één door ESMA 
aangewezen systeem voor de melding van 
transacties op Unieniveau. Dit ene 
systeem biedt de betrokken bevoegde 
autoriteiten toegang tot alle informatie die 
op grond van dit artikel is gemeld.

Or. en

Motivering

De informatie over gemelde transacties moet gemakkelijk toegankelijk zijn in een enkel, door 
ESMA aangewezen systeem op Europees niveau, en wel zo spoedig mogelijk en niet pas wanneer 
twee jaar na de inwerkingtreding van de voorgestelde MAR-verordening een herzieningsclausule 
van kracht wordt. Bovendien moet ESMA technische ontwerpnormen voor de regelgeving 
ontwikkelen om een mechanisme vast te stellen voor een efficiënte informatie-uitwisseling tussen 
dit systeem en de bevoegde autoriteiten (suggestie van de ECB).

Amendement 505
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevensnormen en -indelingen voor de 
informatie die moet worden gepubliceerd
overeenkomstig de leden 1 en 3, waaronder 
de methoden en regelingen voor het 
melden van financiële transacties en de 
vorm en inhoud van dergelijke meldingen;

(a) gegevensnormen en -indelingen voor de 
informatie die moet worden gemeld
overeenkomstig de leden 1 en 3, waaronder 
de methoden en regelingen voor het 
melden van financiële transacties en de 
vorm en inhoud van dergelijke meldingen;

Or. en

Motivering

Volgens de leden 1 en 3 moeten transacties worden gemeld, niet gepubliceerd.

Amendement 506
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de referenties van de gekochte of 
verkochte instrumenten, de hoeveelheid, de 
datum en het tijdstip van de transactie, de 
prijs van de transactie, gedetailleerde 
gegevens over de identiteit van de cliënt, 
informatie ter identificatie van cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, identificatie 
van de personen en de 
computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en middelen 
ter identificatie van de betreffende 
beleggingsonderneming, de wijze waarop 
de transactie is uitgevoerd en de 
gegevensvelden die nodig zijn voor het 
verwerken en analyseren van de 
transactiemeldingen overeenkomstig lid 3.

(c) de referenties van de gekochte of 
verkochte instrumenten, de hoeveelheid, de 
datum en het tijdstip van de transactie, de 
prijs van de transactie, gedetailleerde 
gegevens over de identiteit van de cliënt, 
informatie ter identificatie van cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd en middelen ter 
identificatie van de betreffende 
beleggingsonderneming, de wijze waarop 
de transactie is uitgevoerd en de 
gegevensvelden die nodig zijn voor het 
verwerken en analyseren van de 
transactiemeldingen overeenkomstig lid 3.

Or. en

Motivering

Zulke gedetailleerde meldingen zouden de regelgevende instanties overbelasten en daarom 
dienen de beleggingsondernemingen zelf de informatie in een geschikte vorm te bewaren, zodat 
zij in geval van een misbruikonderzoek de persoon kunnen identificeren die een bepaalde 
transactie heeft uitgevoerd, of het algoritme dat daarbij is gebruikt.

Amendement 507
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de referenties van de gekochte of 
verkochte instrumenten, de hoeveelheid, de 
datum en het tijdstip van de transactie, de 
prijs van de transactie, gedetailleerde 
gegevens over de identiteit van de cliënt, 
informatie ter identificatie van cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, identificatie 
van de personen en de
computeralgoritmen die binnen de 

(c) de referenties van de gekochte of 
verkochte instrumenten, de hoeveelheid, de 
datum en het tijdstip van de transactie, de 
prijs van de transactie, gedetailleerde 
gegevens over de identiteit van de cliënt, 
informatie ter identificatie van cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, identificatie 
van de algoritmen en de toepasser van die 
algoritmen die verantwoordelijk zijn voor 



PE489.477v01-00 116/177 AM\901886NL.doc

NL

beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en middelen
ter identificatie van de betreffende 
beleggingsonderneming, de wijze waarop 
de transactie is uitgevoerd en de 
gegevensvelden die nodig zijn voor het 
verwerken en analyseren van de 
transactiemeldingen overeenkomstig lid 3.

het investeringsbesluit en de uitvoering van 
de transactie en middelen ter identificatie 
van de betreffende 
beleggingsonderneming, de wijze waarop 
de transactie is uitgevoerd en de 
gegevensvelden die nodig zijn voor het 
verwerken en analyseren van de 
transactiemeldingen overeenkomstig lid 3.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de werkwijze van het in lid 7 
vermelde ene systeem en de procedures 
voor de informatie-uitwisseling tussen dit 
systeem en de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

De informatie over gemelde transacties moet gemakkelijk toegankelijk zijn in een enkel, door 
ESMA aangewezen systeem op Europees niveau, en wel zo spoedig mogelijk en niet pas wanneer 
twee jaar na de inwerkingtreding van de voorgestelde MAR-verordening een herzieningsclausule 
van kracht wordt. Bovendien moet ESMA technische ontwerpnormen voor de regelgeving 
ontwikkelen om een mechanisme vast te stellen voor een efficiënte informatie-uitwisseling tussen 
dit systeem en de bevoegde autoriteiten (suggestie van de ECB).

Amendement 509
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de criteria ter bepaling van 
bonafide activiteiten in verband met de 
grondstof, en de bewijsmiddelen die van 
beleggingsondernemingen worden 
verlangd ter onderbouwing van hun 
bewering dat een transactie aan de 
vastgestelde criteria voldoet.

Or. en

Amendement 510
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de voorwaarden die gelden voor de 
ontwikkeling, toekenning en handhaving 
van nationale identificatoren door de 
lidstaten, en de voorwaarden voor het 
gebruik van deze nationale identificatoren 
door beleggingsondernemingen om 
overeenkomstig de leden 3 en 5 informatie 
te verstrekken ter identificatie van de 
cliënten in de transactiemeldingen die zij 
krachtens lid 1 moeten verrichten;

Or. en

Amendement 511
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) de voorzieningen die de 
lidstaten moeten treffen om te waarborgen 
dat alle lidstaten daadwerkelijk toegang 
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hebben tot de identiteit (naam) van de 
cliënten van beleggingsondernemingen 
via een systeem voor het decoderen van de 
nationale identificatiecodes voor cliënten, 
zonder dat bij de betrokken 
beleggingsonderneming ad hoc een 
aanvraag moet worden ingediend.

Or. en

Amendement 512
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA dient deze technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk […] bij de Commissie in.

ESMA dient deze technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk […] bij de Commissie in. In de 
ontwerpnormen wordt rekening gehouden 
met de noodzaak van een benadering die 
aansluit bij de verplichtingen en de 
technische normen voor de regelgeving 
die overeenkomstig artikel 9 van 
Verordening [.../...EMIR] worden 
ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Uit een oogpunt van bewaking van de kosten en de systeemrisico's is het cruciaal dat de in 
MiFID en EMIR opgenomen rapportageverplichtingen jegens de toezichthouders op elkaar 
aansluiten.

Amendement 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Twee jaar na de inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel, waarin onder 

9. Twee jaar na de inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel, waarin onder 
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meer wordt beoordeeld of de inhoud en 
vorm van de transactiemeldingen die zijn 
ontvangen en uitgewisseld tussen de 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen overeenkomstig 
artikel 21 mogelijk maken. De Commissie 
kan stappen nemen wijzigingen voor te 
stellen, onder meer om ervoor te zorgen dat 
transacties worden doorgegeven aan een
systeem dat is aangewezen door ESMA in 
plaats van aan de bevoegde autoriteiten, 
zodat de betrokken bevoegde autoriteiten 
toegang hebben tot alle informatie die 
krachtens dit artikel wordt gemeld.

meer wordt beoordeeld of de inhoud en 
vorm van de transactiemeldingen die zijn 
ontvangen en uitgewisseld tussen het in lid 
7 bedoelde ene systeem en de bevoegde 
autoriteiten, uitgebreid toezicht op de 
activiteiten van beleggingsondernemingen 
overeenkomstig artikel 21 mogelijk maken. 
De Commissie kan stappen nemen om 
wijzigingen voor te stellen, onder meer om 
ervoor te zorgen dat transacties alleen 
worden doorgegeven aan het in lid 7 
bedoelde ene systeem dat is aangewezen 
door ESMA in plaats van aan de bevoegde 
autoriteiten

Or. en

Motivering

De informatie over gemelde transacties moet gemakkelijk toegankelijk zijn in een enkel, door 
ESMA aangewezen systeem op Europees niveau, en wel zo spoedig mogelijk en niet pas wanneer 
twee jaar na de inwerkingtreding van de voorgestelde MAR-verordening een herzieningsclausule 
van kracht wordt. Bovendien moet ESMA technische ontwerpnormen voor de regelgeving 
ontwikkelen om een mechanisme vast te stellen voor een efficiënte informatie-uitwisseling tussen 
dit systeem en de bevoegde autoriteiten (suggestie van de ECB)..

Amendement 514
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Twee jaar na de inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel, waarin onder 
meer wordt beoordeeld of de inhoud en 
vorm van de transactiemeldingen die zijn 
ontvangen en uitgewisseld tussen de 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen overeenkomstig 
artikel 21 mogelijk maken. De Commissie 
kan stappen nemen wijzigingen voor te 
stellen, onder meer om ervoor te zorgen dat 
transacties worden doorgegeven aan een 
systeem dat is aangewezen door ESMA in 
plaats van aan de bevoegde autoriteiten, 

9. Twee jaar na de inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel, waarin onder 
meer de interactie met de overeenkomstige 
rapportageverplichtingen uit hoofde van 
Verordening [EMIR] wordt bekeken en 
wordt beoordeeld of de inhoud en vorm 
van de transactiemeldingen die zijn 
ontvangen en uitgewisseld tussen de 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen overeenkomstig 
artikel 21 van deze verordening mogelijk 
maken. De Commissie kan stappen nemen 
om wijzigingen voor te stellen, onder meer 
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zodat de betrokken bevoegde autoriteiten 
toegang hebben tot alle informatie die 
krachtens dit artikel wordt gemeld.

om ervoor te zorgen dat transacties worden 
doorgegeven aan een systeem dat is 
aangewezen door ESMA in plaats van aan 
de bevoegde autoriteiten, zodat de 
betrokken bevoegde autoriteiten toegang 
zouden hebben tot alle informatie die 
krachtens dit artikel wordt gemeld.

Or. en

Amendement 515
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Twee jaar na de inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel, waarin onder 
meer wordt beoordeeld of de inhoud en 
vorm van de transactiemeldingen die zijn 
ontvangen en uitgewisseld tussen de 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen overeenkomstig 
artikel 21 mogelijk maken. De Commissie 
kan stappen nemen wijzigingen voor te 
stellen, onder meer om ervoor te zorgen dat 
transacties worden doorgegeven aan een 
systeem dat is aangewezen door ESMA in 
plaats van aan de bevoegde autoriteiten, 
zodat de betrokken bevoegde autoriteiten 
toegang hebben tot alle informatie die 
krachtens dit artikel wordt gemeld.

9. Twee jaar na de inwerkingtreding brengt 
ESMA aan de Commissie verslag uit over 
de toepassing van dit artikel, waarin onder 
meer de interactie met de overeenkomstige 
rapportageverplichtingen uit hoofde van 
Verordening [.../...EMIR] wordt bekeken 
en wordt beoordeeld of de inhoud en vorm 
van de transactiemeldingen die zijn 
ontvangen en uitgewisseld tussen de 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen overeenkomstig 
artikel 21 mogelijk maken. De Commissie 
kan stappen nemen om wijzigingen voor te 
stellen, onder meer om ervoor te zorgen dat 
transacties worden doorgegeven aan een 
systeem dat is aangewezen door ESMA in 
plaats van aan de bevoegde autoriteiten, 
zodat de betrokken bevoegde autoriteiten 
toegang hebben tot alle informatie die 
krachtens dit artikel wordt gemeld.

Or. en

Motivering

Uit een oogpunt van bewaking van de kosten en de systeemrisico's is het cruciaal dat de in 
MiFID en EMIR opgenomen rapportageverplichtingen jegens de toezichthouders op elkaar 
aansluiten.
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Amendement 516
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te voorkomen dat dezelfde informatie 
tweemaal wordt gemeld, hoeven 
meldingen die worden ingediend bij 
transactieregisters die zijn geregistreerd 
of erkend in overeenstemming met 
Verordening [EMIR] voor de betreffende 
instrumenten en die alle vereiste 
informatie voor het melden van 
transacties bevatten, niet gedaan te 
worden aan de bevoegde autoriteiten, 
maar moeten aan hen worden 
doorgegeven door de transactieregisters. 
Verordening [EMIR] moet 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit overweging 29 in de MiFID-richtlijn. Dit is een belangrijk punt en moet 
daarom in een artikel worden herhaald.

Amendement 517
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Aanvullende verslagleggingseisen

De instellingen rapporteren, minimaal in 
geaggregeerde vorm, over de omvang van 
de terugkoopovereenkomsten, het uitlenen 
van effecten en alle vormen van last- of 
terugvorderingsovereenkomsten. 
Terugkoopovereenkomsten dienen als 
leningen te worden geregistreerd, niet als 
verkoop en terugkoop. Deze informatie 
moet worden gemeld bij een 
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transactieregister of een centrale 
effectenbewaarstelling om deze 
toegankelijk te maken voor o.a. de EBA, 
ESMA, de relevante bevoegde 
autoriteiten, het ESRB en de relevante 
centrale banken en het ESCB. In 
liquidatieprocedures zijn niet-
geregistreerde 
terugvorderingsovereenkomsten nietig.

Or. en

Motivering

Tijdens de financiële crisis is onzekerheid ontstaan over de eigendomssituatie en de 
verplichtingen die voortvloeien uit het uitlenen van effecten en uit terugkoopovereenkomsten. 
Ook wordt erkend dat dit systeemrisico's en verliezers voor beleggers in de hand heeft gewerkt. 
Sluit aan bij voorstellen in CRD IV.

Amendement 518
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Verplichting tot uitvoering van transacties 
op gereglementeerde markten of MTF's

1. Een beleggingsonderneming voert al 
haar transacties op een gereglementeerde 
markt of MTF uit, tenzij de transactie aan 
alle onderstaande criteria voldoet:
a) de transactie is ad hoc,
b) de transactie is irregulier,
c) de transactie wordt uitgevoerd met 
grootzakelijke tegenpartijen,
d) de transactie maakt deel uit 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 
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systematische interne afhandeling.

Or. en

Amendement 519
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Verplichting tot verstrekking van 

referentiegegevens voor instrumenten
1. Ten aanzien van instrumenten die tot 
de handel op gereglementeerde markten 
zijn toegelaten of worden verhandeld via 
multilaterale handelsfaciliteiten [of 
georganiseerde handelsfaciliteiten], 
verstrekken deze handelsplatformen 
ESMA en de bevoegde autoriteiten 
stelselmatig referentiegegevens ter 
identificatie van deze instrumenten ten 
behoeve van de melding van transacties
uit hoofde van artikel 21. De 
referentiegegevens voor een bepaald 
instrument worden aan ESMA en de 
bevoegde autoriteiten voorgelegd, voordat 
de handel in dat instrument begint. Ten 
aanzien van andere instrumenten zorgen 
ESMA en de bevoegde autoriteiten ervoor 
dat handelsverenigingen en andere 
soortgelijke organen die 
referentiegegevens voor instrumenten 
verzamelen en distribueren, hun de 
relevante referentiegegevens verstrekken.
2. De in lid 1 genoemde verplichting geldt 
alleen voor de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
financiële instrumenten. Deze 
verplichting geldt derhalve niet voor enig 
ander instrument.
3. De in lid 1 bedoelde referentiegegevens 
voor instrumenten worden geactualiseerd 
wanneer dat nodig is om hun correctheid 
te waarborgen.
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4. Om de bevoegde autoriteiten in staat te 
stellen overeenkomstig artikel 21 toezicht 
te houden op de werkzaamheden van 
beleggingsondernemingen om te 
garanderen dat deze optreden op loyale, 
billijke en professionele wijze en op een 
manier die bevorderlijk is voor de
integriteit van de markt, treffen ESMA en 
de bevoegde autoriteiten de nodige 
voorzieningen om ervoor te zorgen dat:
a) ESMA en de bevoegde autoriteiten de 
in lid 1 bedoelde referentiegegevens voor 
instrumenten daadwerkelijk ontvangen;
b) de kwaliteit van de ontvangen gegevens 
adequaat is voor de melding van 
transacties overeenkomstig artikel 21;
c) de overeenkomstig lid 1 ontvangen 
referentiegegevens voor instrumenten op 
efficiënte wijze worden uitgewisseld 
tussen de betrokken bevoegde autoriteiten.
5. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
het volgende te bepalen:
a) de gegevensnormen en formats voor de 
in lid 1 bedoelde referentiegegevens voor 
instrumenten, met inbegrip van de 
methoden en regelingen voor de 
verstrekking van die gegevens en 
eventuele actualiseringen daarvan aan 
ESMA en de bevoegde autoriteiten, 
alsmede de vorm en inhoud van die 
gegevens;
b) de maatregelen en voorwaarden die 
nodig zijn met het oog op de 
voorzieningen die ESMA en de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig lid 4 moeten 
treffen.
ESMA legt die technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving uiterlijk op …* voor 
aan de Commissie. De Commissie krijgt 
de bevoegdheid om de in de eerste alinea 
genoemde technische normen voor de 
regelgeving aan te nemen in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.
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Or. en

Amendement 520
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's

Verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten of MTF's

Or. en

Amendement 521
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's

Verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten of MTF's

Or. en

Amendement 522
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten, MTF's of 
OTF's

Verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten of MTF's

(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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Motivering

In aanmerking komende otc-derivaten moeten worden verhandeld op multilaterale platformen 
waarvoor dezelfde soort eisen ten aanzien van hun marktoptreden gelden. Aan georganiseerde 
handelsfaciliteiten (OTF's) worden niet dezelfde eisen gesteld als aan gereglementeerde markten 
en multilaterale handelsfaciliteiten. In het bijzonder geldt voor deze markten het niet-
discretionaire uitvoeringsvoorschrift niet. Dat betekent dat exploitanten van OTF's verschillende 
uitvoeringsprijzen zouden kunnen hanteren voor verschillende cliënten met soortgelijke wensen. 
Dit zou het risicobeheer van CCP's in gevaar kunnen brengen die de prijzen van 
handelsplatformen gebruiken om het risico van otc-derivaten te beoordelen. Daardoor zou de 
effectiviteit van EMIR worden ondergraven.

Amendement 523
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR) 
met andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) in 
derivaten die deel uitmaken van een klasse 
derivaten waarvoor de handelsverplichting 
volgens de in artikel 26 beschreven 
procedure geldt en die zijn vermeld in het 
register dat is bedoeld in artikel 27, 
uitsluitend verrichten op:

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR)
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR), 
en die geen transacties zijn die worden 
verricht door pensioenfondsen als bedoeld 
in artikel 71 van Verordening [ ] (EMIR),
met andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) in 
derivaten die deel uitmaken van een klasse 
derivaten waarvoor de handelsverplichting 
volgens de in artikel 26 beschreven 
procedure geldt en die zijn vermeld in het 
register dat is bedoeld in artikel 27, 
uitsluitend verrichten op:

Or. en

Motivering

De tijdelijke vrijstelling voor pensioenfondsen in EMIR moet ook in MiFID worden opgenomen.
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Amendement 524
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR) 
met andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) in 
derivaten die deel uitmaken van een klasse 
derivaten waarvoor de handelsverplichting 
volgens de in artikel 26 beschreven 
procedure geldt en die zijn vermeld in het 
register dat is bedoeld in artikel 27, 
uitsluitend verrichten op:

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR), 
en die geen transacties zijn die worden 
verricht door pensioenfondsen als bedoeld 
in artikel 71 van Verordening [ ] (EMIR),
met andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) in 
derivaten die deel uitmaken van een klasse 
derivaten waarvoor de handelsverplichting 
volgens de in artikel 26 beschreven 
procedure geldt en die zijn vermeld in het 
register dat is bedoeld in artikel 27, 
uitsluitend verrichten op:

Or. en

Motivering

De vrijstelling voor pensioenfondsen in EMIR moet ook in MiFID worden opgenomen.

Amendement 525
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
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[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR) 
met andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) in 
derivaten die deel uitmaken van een klasse 
derivaten waarvoor de handelsverplichting 
volgens de in artikel 26 beschreven 
procedure geldt en die zijn vermeld in het 
register dat is bedoeld in artikel 27, 
uitsluitend verrichten op:

[10, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [3] van Verordening [ ] (EMIR) met 
andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[10, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
in derivaten die deel uitmaken van een 
klasse derivaten waarvoor de 
handelsverplichting volgens de in artikel 
26 beschreven procedure geldt en die zijn 
vermeld in het register dat is bedoeld in 
artikel 27, uitsluitend verrichten op:

Or. en

Amendement 526
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR) 
met andere financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6 of niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) in 
derivaten die deel uitmaken van een klasse 
derivaten waarvoor de handelsverplichting 
volgens de in artikel 26 beschreven 
procedure geldt en die zijn vermeld in het 
register dat is bedoeld in artikel 27, 
uitsluitend verrichten op:

1. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
mogen transacties die geen transacties 
binnen een groep zijn zoals gedefinieerd in 
artikel [2 bis] van Verordening [ ] (EMIR), 
en die geen transacties zijn die gedurende 
de in artikel [68, lid 1 bis] van 
Verordening [ ] (EMIR) vermelde periode 
worden verricht door pensioenfondsen als 
bedoeld in artikel [71] van Verordening [ ] 
(EMIR), met andere financiële 
tegenpartijen zoals gedefinieerd in artikel 
2, lid 6 of niet-financiële tegenpartijen die 
voldoen aan de voorwaarden die zijn 
beschreven in artikel [5, lid 1 ter] van 
Verordening [ ] (EMIR) in derivaten die 
deel uitmaken van een klasse derivaten 
waarvoor de handelsverplichting volgens 
de in artikel 26 beschreven procedure geldt 
en die zijn vermeld in het register dat is 
bedoeld in artikel 27, uitsluitend verrichten 



AM\901886NL.doc 129/177 PE489.477v01-00

NL

op:

Or. en

Motivering

Deze tekst stemt de MiFID-bepalingen af op hetgeen werd overeengekomen voor de EMIR 
(2010/0250(COD)).

Amendement 527
Sylvie Goulard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) OTF's; of Schrappen

Or. en

Amendement 528
Leonardo Domenici

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) OTF's; of Schrappen

Or. en

Motivering

Voor alle multilaterale platformen waar "in aanmerking komende" otc-derivaten zullen worden 
verhandeld, moeten dezelfde eisen gelden. Zij mogen niet op OTF's worden verhandeld, omdat 
voor OTF's niet de regel van niet-discretionaire uitvoering geldt. Dit houdt in dat de exploitant 
van een OTF de uitvoeringsvoorwaarden van een transactie kan bepalen. Dat is gevaarlijk, want 
de CCP stelt voor het risico van elke transactie een prijs vast op basis van de door de CCP 
verstrekte informatie. Als de CCP geen correcte prijs voor een transactie vaststelt, zou de 
bescherming die CCP-clearing via EMIR biedt, van alle betekenis ontbloot zijn.

Amendement 529
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) OTF's; of Schrappen
(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

In aanmerking komende otc-derivaten moeten worden verhandeld op multilaterale platformen 
waarvoor dezelfde soort eisen ten aanzien van hun marktoptreden gelden. Aan georganiseerde 
handelsfaciliteiten (OTF's) worden niet dezelfde eisen gesteld als aan gereglementeerde markten 
en multilaterale handelsfaciliteiten. In het bijzonder geldt voor deze markten het niet-
discretionaire uitvoeringsvoorschrift niet. Dat betekent dat exploitanten van OTF's verschillende 
uitvoeringsprijzen zouden kunnen hanteren voor verschillende cliënten met soortgelijke wensen. 
Dit zou het risicobeheer van CCP's in gevaar kunnen brengen die de prijzen van 
handelsplatformen gebruiken om het risico van otc-derivaten te beoordelen. Daardoor zou de 
effectiviteit van EMIR worden ondergraven.

Amendement 530
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) OTF's; of (c) OTF's wanneer het derivaat niet op 
een gereglementeerde markt of MTF 
wordt verhandeld; of

Or. en

Amendement 531
Pablo Zalba Bidegain

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) OTF's; of (c) OTF's zonder beperkende 
voorschriften voor de toegang van 
cliënten;
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Or. en

Amendement 532
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling;

Or. en

Motivering

Aangezien sommige derivaten al liquide genoeg zijn om in het kader van SI-achtige regimes te 
worden verhandeld, is te verwachten dat zij aan de handelsverplichting voor derivaten kunnen 
voldoen, zodat het aantal derivaten dat wettelijk kan worden verhandeld kan toenemen. 
Aangezien de transparantievereisten zouden overeenkomen met die voor MTF's en 
gereglementeerde markten en er ook centrale clearing zou plaatsvinden, lijkt er geen reden te 
bestaan om de handelsverplichting niet uit te breiden tot SI's.

Amendement 533
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling;

Or. en

Motivering

De handelsverplichting dient te worden uitgebreid tot SI's, omdat sommige derivaten liquide 
genoeg zijn. Dat is beter dan otc-handel.

Amendement 534
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) handelsplatformen in derde landen, op 
voorwaarde dat de Commissie een besluit 
heeft aangenomen op grond van lid 4 en 
dat het derde land akkoord is gegaan met 
wederzijdse erkenning van 
handelsplatformen die een vergunning 
hebben op grond van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] om derivaten waarvoor een 
handelsverplichting geldt op niet-
exclusieve basis in dat derde land toe te 
laten tot de handel of te verhandelen.

(d) handelsplatformen in derde landen, op 
voorwaarde dat de Commissie een besluit 
heeft aangenomen op grond van lid 4 en 
dat het derde land een effectief systeem 
bezit voor de gelijkwaardige erkenning van 
handelsplatformen die een vergunning 
hebben op grond van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] om derivaten waarvoor een 
handelsverplichting geldt op niet-
exclusieve basis in dat derde land toe te 
laten tot de handel of te verhandelen.

Or. en

Motivering

De formulering moet worden aangepast aan EMIR. In de overeenkomstige bepalingen in EMIR 
wordt niet uitdrukkelijk verwezen naar "wederkerigheid" (zie artikel 23, lid 3 ("effectieve … 
gelijkwaardige erkenning"), artikel 3, lid 2, en artikel 23, lid 2). Zie ook artikel 28, lid 5, van 
MiFIR ("effectieve gelijkwaardige erkenning"). De woordkeus in artikel 24, lid 1, letter d), moet 
hiermee op één lijn worden gebracht:

Amendement 535
Kay Swinburne

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) handelsplatformen in derde landen, op 
voorwaarde dat de Commissie een besluit 
heeft aangenomen op grond van lid 4 en 
dat het derde land akkoord is gegaan met 
wederzijdse erkenning van 
handelsplatformen die een vergunning 
hebben op grond van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] om derivaten waarvoor een 
handelsverplichting geldt op niet-
exclusieve basis in dat derde land toe te 
laten tot de handel of te verhandelen.

(d) handelsplatformen in derde landen, op 
voorwaarde dat de Commissie een besluit 
heeft aangenomen op grond van lid 4 en 
dat het derde land zorgt voor effectieve 
gelijkwaardige behandeling van 
handelsplatformen die een vergunning 
hebben op grond van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] om derivaten waarvoor een 
handelsverplichting geldt op niet-
exclusieve basis in dat derde land toe te 
laten tot de handel of te verhandelen.

Or. en

Amendement 536
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Financiële tegenpartijen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 6, en niet-
financiële tegenpartijen die niet voldoen 
aan de voorwaarden die zijn beschreven 
in artikel [5, lid 1 ter] van Verordening [ ] 
(EMIR) mogen transacties die geen 
transacties binnen een groep zijn zoals 
gedefinieerd in artikel [2 bis] van 
Verordening [ ] (EMIR) met andere 
financiële tegenpartijen zoals gedefinieerd 
in artikel 2, lid 6, of niet-financiële 
tegenpartijen die voldoen aan de 
voorwaarden die zijn beschreven in artikel 
[5, lid 1 ter] van Verordening [ ] (EMIR) 
in derivaten die zijn toegelaten tot de 
handel op de in lid 1 genoemde 
handelsplatformen, uitsluitend op die 
handelsplatformen verrichten.
ESMA houdt regelmatig toezicht op de 
activiteit in derivaten waarop de 
handelsverplichting niet van toepassing is 
verklaard, om vast te stellen in welke 
gevallen een bepaalde klasse contracten 
een systeemrisico kan opleveren, en om 
regelgevingsarbitrage te voorkomen 
tussen derivatentransacties waarvoor al 
dan niet de handelsverplichting geldt.

Or. en

Amendement 537
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovenstaande verplichting is niet 
van toepassing als de financiële entiteit 
die de transactie verricht, of een van beide 
in geval van twee financiële entiteiten, 
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beschouwd wordt als een entiteit met 
systematische interne afhandeling die 
vrijwillig voldoet aan de 
transparantieverplichtingen voor en na de 
handel als bedoeld in artikel 7 
respectievelijk artikel 9.

Or. en

Amendement 538
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde verplichting 
mag niet worden toegepast op de 
groothandel in energieproducten, die 
onderworpen is aan passende monitoring 
door de bevoegde, met het toezicht belaste 
autoriteit, als bepaald in Verordening 
(EU) nr. 2011/1227 (REMIT).

Or. de

Motivering

Door de in MiFIR omschreven maatregel met het oog op de handelsverplichting kan de in EMIR 
bepaalde werkingssfeer worden beperkt. Verder wordt daarbij geen rekening gehouden met de 
regels voor groothandelsmarkten voor energie, die zijn ingevoerd via Verordening (EU) nr. 
2011/1227 betreffende de marktintegriteit.

Amendement 539
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Derivaten waarvoor de 
handelsverplichting geldt komen in 
aanmerking om op niet-exclusieve en niet-
discriminerende basis te worden toegelaten 
tot de handel of te worden verhandeld op 
elk handelsplatform als bedoeld in lid 1.

3. Derivaten waarvoor de 
handelsverplichting geldt komen in 
aanmerking om op niet-exclusieve en niet-
discriminerende basis te worden toegelaten 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt of te worden verhandeld op elk 
handelsplatform als bedoeld in lid 1.
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Or. en

Amendement 540
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. ESMA stelt per activaklasse 
streefcijfers vast voor een sterkere 
juridische, proces- en productnormalisatie 
alsmede voor het percentage van de 
handel in otc-derivaten dat op 
gereglementeerde handelsplatformen 
plaatsvindt, en treft voorzieningen om na 
te gaan of deze streefcijfers worden 
gehaald.

Or. en

Amendement 541
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie neemt, door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de in lid 2 bedoelde 
typen contracten die een rechtstreeks, 
substantieel en te voorzien effect hebben 
binnen de Unie en de gevallen waarin de 
handelsverplichting nodig of passend is om 
ontwijking van een bepaling in deze 
verordening te voorkomen, te specificeren.

5. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
de in lid 2 bedoelde typen contracten die 
een rechtstreeks, substantieel en te 
voorzien effect hebben binnen de Unie en 
de gevallen waarin de handelsverplichting 
nodig of passend is om ontwijking van een 
bepaling in deze verordening te 
voorkomen, te specificeren.

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 normen voor de 
regelgeving aan te nemen in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
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en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Motivering

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

Amendement 542
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aan de verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten of MTF's 
wordt uiterlijk op 31 december 2013 
uitvoering gegeven. Alle technische 
normen en gedelegeerde handelingen in 
verband met deze verplichting moeten 
tijdig voor deze datum zijn voltooid.

Or. en

Motivering

De G20 heeft in Pittsburgh eind 2012 als uiterste termijn gesteld voor de uitvoering van zijn 
mandaat inzake otc-derivaten. De EU moet er via de EMIR-wetgevíng voor zorgen dat deze 
termijn voor de CCP-clearing wordt gehaald. Deze termijn zal echter niet worden gehaald voor 
het handelsmandaat in MiFIR. Om te waarborgen dat het G20-mandaat waarin wordt 
aangedrongen op veiliger markten voor otc-derivaten, zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, niet 
alleen wat de handelsverplichting betreft, maar ook ten aanzien van de clearingverplichting, 
stellen wij voor 31 december 2013 als uiterste termijn in EMIR te verankeren.

Amendement 543
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De verplichting tot handel op 
gereglementeerde markten en MTF's 
treedt uiterlijk op 1 januari 2014 in 
werking. Alle hiermee verband houdende 
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technische normen en gedelegeerde 
handelingen moeten tijdig zijn voltooid, 
zodat op die datum uitvoering kan worden 
gegeven aan de handelsverplichting.

Or. en

Motivering

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for the 
implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a competitive 
disadvantage against the US.

Amendement 544
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Regeling inzake handelsplatformen in 

derde landen
1. Een in een derde land gevestigd 
handelsplatform mag alleen diensten in 
de EU aanbieden indien dat platform door 
ESMA is erkend.
2. ESMA kan na overleg met de relevante 
autoriteiten een in een derde land 
gevestigd handelsplatform dat erkenning 
heeft aangevraagd voor het verrichten van 
bepaalde beleggingsdiensten of 
-activiteiten, uitsluitend erkennen indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de Commissie heeft overeenkomstig lid 
3 een uitvoeringshandeling vastgesteld;
b) het handelsplatform beschikt in dat 
derde land over een vergunning en is daar 
onderworpen aan effectief toezicht en 
effectieve handhaving waardoor volledige 
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naleving van de in dat derde land 
geldende prudentiële vereisten is 
gewaarborgd;
c) er zijn overeenkomstig lid 4 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten;
d) het handelsplatform is gevestigd of 
beschikt over een vergunning in een derde 
land dat geacht wordt AML/CFT-
systemen (voor de bestrijding van het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme) te hebben die gelijkwaardig 
zijn aan die in de Unie, overeenkomstig de 
criteria in de onderlinge overeenstemming 
tussen de lidstaten over de 
gelijkwaardigheid van derde landen in het 
kader van Richtlijn 2005/60/EG.
3. Bij het beoordelen of aan de 
voorwaarden van lid 2 is voldaan, pleegt 
ESMA overleg met:
a) de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
waar het handelsplatform 
beleggingsdiensten aanbiedt of wil 
aanbieden en die door het 
handelsplatform is uitgekozen;
b) de bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de door het handelsplatform bediende of 
te bedienen CCP's in de Unie;
c) de relevante leden van het ESCB van 
de lidstaten waar het handelsplatform 
clearingdiensten verricht of voornemens 
is te verrichten, en de relevante leden van 
het ESCB die verantwoordelijk zijn voor 
het toezicht op het handelsplatform 
waarmee interoperabiliteitsregelingen zijn 
getroffen;
d) de centrale banken die de meest 
relevante EU-valuta's van de geclearde of 
te clearen financiële instrumenten 
uitgeven.
4. Het in lid 1 bedoelde handelsplatform 
dient zijn aanvraag in bij ESMA. Het 
aanvragende handelsplatform verstrekt  
ESMA alle informatie die voor zijn 
erkenning noodzakelijk wordt geacht. 
Binnen 30 werkdagen na ontvangst van 
de aanvraag beoordeelt ESMA of de 
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aanvraag volledig is. Indien de aanvraag 
onvolledig is, stelt ESMA een termijn vast 
waarbinnen het aanvragende 
handelsplatform aanvullende informatie 
moet verstrekken. Het erkenningsbesluit 
is gebaseerd op de voorwaarden van lid 2 
en staat los van eventueel ter 
onderbouwing van een 
gelijkwaardigheidsbesluit, als bedoeld in 
artikel 24, uitgevoerde beoordelingen. 
Alvorens haar besluit te nemen, pleegt 
ESMA overleg met de in lid 3 bedoelde 
autoriteiten en instellingen. Binnen 180 
werkdagen na de indiening van een 
volledige aanvraag informeert ESMA het 
aanvragende handelsplatform schriftelijk 
onder opgaaf van alle redenen of de 
erkenning is verleend dan wel geweigerd.
ESMA publiceert op haar website een lijst 
van de overeenkomstig deze verordening 
erkende handelsplatformen.
5. ESMA toetst in overleg met de in lid 3 
bedoelde autoriteiten en instellingen de 
erkenning van een in een derde land 
gevestigd handelsplatform in geval van 
uitbreiding van de activiteiten en diensten 
van dat handelsplatform in de Unie. Deze 
toetsing wordt overeenkomstig de leden 2, 
3 en 4 uitgevoerd. ESMA kan de 
erkenning van het bewuste 
handelsplatform intrekken wanneer niet 
langer aan de in lid 2 vermelde 
voorwaarden en vereisten wordt voldaan 
en onder dezelfde omstandigheden als die 
welke in artikel 16 zijn beschreven.
6. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 een uitvoeringshandeling 
vaststellen waarin wordt geconstateerd dat 
het rechts- en toezichtskader van een 
derde land waarborgen dat 
handelsplatformen die in dat derde land 
over een vergunning beschikken, voldoen 
aan juridisch bindende vereisten die 
gelijkwaardig zijn aan de in titel IV van 
deze verordening vervatte vereisten, dat 
deze handelsplatformen in dat derde land 
doorlopend aan effectief toezicht en 
effectieve handhaving zijn onderworpen 
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en dat het rechtskader van dat derde land 
voorziet in een effectief gelijkwaardig 
systeem voor de erkenning van 
handelsplatformen waaraan uit hoofde 
van rechtsstelsels van derde landen een 
vergunning is verleend.
7. ESMA sluit 
samenwerkingsovereenkomsten met de 
relevante bevoegde autoriteiten van derde 
landen waarvan het rechts- en 
toezichtskader overeenkomstig lid 3 
gelijkwaardig is bevonden aan deze 
verordening. In dergelijke 
overeenkomsten wordt ten minste het 
volgende gespecificeerd:
a) het mechanisme voor de uitwisseling 
van informatie tussen ESMA en de 
bevoegde autoriteiten van de betreffende 
derde landen, inclusief toegang tot alle 
door ESMA gevraagde informatie met 
betrekking tot handelsplatformen die in 
derde landen een vergunning hebben;
b) het mechanisme voor snelle 
kennisgeving aan ESMA wanneer de 
bevoegde autoriteit van een derde land 
van oordeel is dat een handelsplatform 
waarop zij toezicht uitoefent, de 
voorwaarden van haar vergunning of 
andere wetgeving die zij moet naleven, 
schendt;
c) het mechanisme voor snelle 
kennisgeving aan ESMA door de 
bevoegde autoriteit van een derde land 
wanneer aan een handelsplatform waarop 
zij toezicht uitoefent, het recht is verleend 
clearingdiensten te verrichten voor in de
Unie gevestigde clearingleden of cliënten;
d) de procedures met betrekking tot de 
coördinatie van toezichtactiviteiten, 
waaronder, indien nodig, inspecties ter 
plaatse.
8. Om een consistente toepassing van dit 
artikel te garanderen, stelt ESMA 
technische ontwerpnormen voor de 
regelgeving op om te specificeren welke 
informatie het aanvragende 
handelsplatform in zijn 
erkenningsaanvraag aan ESMA moet 
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verstrekken.
ESMA legt die technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving uiterlijk op 30 
september 2012 voor aan de Commissie.
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is far 
more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures in 
comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include a 
similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into account 
the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading legislation).

Amendement 545
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitant van een gereglementeerde 
markt moet ervoor zorgen dat alle 
transacties in derivaten behorende tot een 
klasse van derivaten waarop de 
clearingverplichting krachtens artikel 4, lid 
3 van Verordening [EMIR] van toepassing 
is verklaard en die worden verricht op de 
gereglementeerde markt worden gecleard 
door een CCP.

De exploitant van een gereglementeerde 
markt moet ervoor zorgen dat alle 
transacties in derivaten behorende tot een 
klasse van derivaten waarop de 
clearingverplichting krachtens artikel 5, lid 
2, van Verordening [EMIR] van toepassing 
is verklaard en die worden verricht op de 
gereglementeerde markt worden gecleard 
door een CCP.

Or. en

Amendement 546
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule



PE489.477v01-00 142/177 AM\901886NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
om de volgende zaken te bepalen:

ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
om de datum te bepalen waarop de 
handelsverplichting van kracht wordt.

Or. en

Motivering

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with the 
same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this objective 
are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, standardised OTC 
derivatives are traded in a multilateral environment would not be well regulated if traded on a 
platform with no requirement for non-discretionary execution. This would endanger price 
formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade transparency less useful. In 
addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be subject to any further tests like 
the liquidity tests proposed in order to determine that they should be traded on a multilateral 
platform (Regulated Market or MTF). This is because for a contract to be considered eligible for 
CCP clearing it will first have to meet the multilateral trading criteria: it will have to be 
sufficiently standardised and able to be valued continuously.This approach is also consistent 
with the one taken in the US under the Dodd-Frank Act.

Amendement 547
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
om de volgende zaken te bepalen:

ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
ter bepaling van:

Or. en

Motivering

"In aanmerking komende" otc-derivaten (zoals in dit lid beschreven) waarvoor het EMIR-
mandaat voor CCP-clearing geldt, moeten ook worden geacht in aanmerking te komen voor de 
handel op een gereglementeerde markt of MTF. Volgens deskundigen op het gebied van CCP-
clearing moet een contract dat liquide genoeg is om door een CCP te worden gecleard, ook 
voldoende liquide zijn om te kunnen worden verhandeld op een gereglementeerde markt of MTF. 
Met deze benadering zou worden gewaarborgd dat alle "in aanmerking komende" otc-derivaten 
op transparante en efficiënte wijze worden verhandeld en volgens een veilig proces worden 
gecleard.
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Amendement 548
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) welke klasse van derivaten waarvoor 
op grond van artikel 4, leden 2 en 4, van 
Verordening [ ] (EMIR) de 
clearingverplichting geldt of relevante 
subset daarvan moet worden verhandeld 
op de in artikel 24, lid 1, genoemde 
platformen;

Schrappen

Or. en

Amendement 549
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) welke klasse van derivaten waarvoor 
op grond van artikel 4, leden 2 en 4, van 
Verordening [ ] (EMIR) de 
clearingverplichting geldt of relevante 
subset daarvan moet worden verhandeld 
op de in artikel 24, lid 1, genoemde 
platformen;

Schrappen

Or. en

Motivering

"In aanmerking komende" otc-derivaten (zoals in dit lid beschreven) waarvoor het EMIR-
mandaat voor CCP-clearing geldt, moeten ook worden geacht in aanmerking te komen voor de 
handel op een gereglementeerde markt of MTF. Volgens deskundigen op het gebied van CCP-
clearing moet een contract dat liquide genoeg is om door een CCP te worden gecleard, ook 
voldoende liquide zijn om te kunnen worden verhandeld op een gereglementeerde markt of MTF. 
Met deze benadering zou worden gewaarborgd dat alle "in aanmerking komende" otc-derivaten 
op transparante en efficiënte wijze worden verhandeld en volgens een veilig proces worden 
gecleard.

Amendement 550
Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) welke klasse van derivaten waarvoor op 
grond van artikel 4, leden 2 en 4, van 
Verordening [ ] (EMIR) de 
clearingverplichting geldt of relevante 
subset daarvan moet worden verhandeld op 
de in artikel 24, lid 1, genoemde 
platformen;

(a) welke klasse van derivaten waarvoor op 
grond van artikel 5, leden 2 en 4, van 
Verordening [ ] (EMIR) de 
clearingverplichting geldt of relevante 
subset daarvan moet worden verhandeld op 
de in artikel 24, lid 1, genoemde 
platformen;

Or. en

Amendement 551
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum waarop de 
handelsverplichting van kracht wordt.

Schrappen

Or. en

Amendement 552
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum waarop de 
handelsverplichting van kracht wordt.

(b) de datum(s) waarop de 
handelsverplichting van kracht wordt, met 
inbegrip van een eventuele gefaseerde 
invoering en de categorieën van 
tegenpartijen waarvoor de verplichting 
geldt;

Or. en

Motivering

Om de handelsverplichting op één lijn te brengen met de clearingverplichting, wordt hier 
dezelfde formulering gebruikt als in artikel 4 van EMIR.
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Amendement 553
Markus Ferber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA dient de in de eerste alinea 
bedoelde technische ontwerpnormen voor 
de tenuitvoerlegging binnen drie maanden 
nadat de technische normen voor de 
tenuitvoerlegging in overeenstemming met 
artikel 4, lid 3 van Verordening [ ] (EMIR)
door de Commissie zijn aangenomen in bij 
de Commissie.

ESMA dient de in de eerste alinea 
bedoelde technische ontwerpnormen voor 
de regelgeving binnen drie maanden nadat 
de technische normen voor de regelgeving
in overeenstemming met artikel 5, lid 2,
van Verordening (EU) nr. …/... [EMIR]
door de Commissie zijn aangenomen in bij 
de Commissie.

Or. en

Amendement 554
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, MTF of OTF
zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt of MTF zoals 
genoemd in artikel 24, lid 1, en

Or. en

Amendement 555
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, MTF of OTF

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt of MTF zoals 
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zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en genoemd in artikel 24, lid 1, en

Or. en

Amendement 556
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, MTF of OTF
zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt of op een MTF 
zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en

Or. en

Motivering

Otc-derivaten die geacht worden "in aanmerking te komen" voor de CCP-clearingverplichting in
het kader van EMIR, moeten automatisch geacht worden "in aanmerking te komen" voor de 
handel op een multilateraal platform in het kader van MiFID (gereglementeerde markten of 
MTF's). Deze benadering sluit aan bij de Amerikaanse in de Dodd-Frank-wet. Of een contract 
geacht moet worden "in aanmerking te komen" voor de handel mag niet afhankelijk worden 
gemaakt van aanvullende liquiditeitscriteria. Overeenkomstig EMIR moet er bij elk contract 
waarvoor de CCP-clearingverplichting geldt, van uit worden gegaan dat het voldoende 
gestandaardiseerd is en doorlopend gewaardeerd kan worden.

Amendement 557
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
op een gereglementeerde markt of wordt 
verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en

Or. en
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Amendement 558
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt, MTF of OTF
zoals genoemd in artikel 24, lid 1, en

(a) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan is toegelaten tot de handel 
of wordt verhandeld op ten minste één 
gereglementeerde markt of MTF zoals 
genoemd in artikel 24, lid 1, en

Or. en

Motivering

"In aanmerking komende" otc-derivaten (zoals in dit lid beschreven) waarvoor het EMIR-
mandaat voor CCP-clearing geldt, moeten ook worden geacht in aanmerking te komen voor de 
handel op een gereglementeerde markt of MTF. Volgens deskundigen op het gebied van CCP-
clearing moet een contract dat liquide genoeg is om door een CCP te worden gecleard, ook 
voldoende liquide zijn om te kunnen worden verhandeld op een gereglementeerde markt of MTF. 
Met deze benadering zou worden gewaarborgd dat alle "in aanmerking komende" otc-derivaten 
op transparante en efficiënte wijze worden verhandeld en volgens een veilig proces worden 
gecleard.

Amendement 559
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan voldoende liquide wordt 
geacht om uitsluitend te worden 
verhandeld op de in artikel 24, lid 1 
genoemde platformen.

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan voldoende liquide wordt 
geacht en waarschijnlijk voldoende 
liquide zal blijven om uitsluitend te 
worden verhandeld op de in artikel 24, lid 
1 genoemde platformen.

Or. en

Motivering

Beseft moet worden dat derivaten soms gedurende korte tijd liquide zijn, maar niet constant. Bij 
de toepassing van de handelsverplichting moet ESMA hiermee rekening houden.
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Amendement 560
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan voldoende liquide wordt 
geacht om uitsluitend te worden 
verhandeld op de in artikel 24, lid 1 
genoemde platformen.

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan onderworpen is aan de 
clearingverplichting overeenkomstig 
artikel 4, leden 2 en 4, van Verordening 
[ ] (EMIR)

Or. en

Motivering

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with the 
same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this objective 
are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, standardised OTC 
derivatives are traded in a multilateral environment would not be well regulated if traded on a 
platform with no requirement for non-discretionary execution. This would endanger price 
formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade transparency less useful.In 
addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be subject to any further tests like 
the liquidity tests proposed in order to determine that they should be traded on a multilateral 
platform (Regulated Market or MTF). This is because for a contract to be considered eligible for 
CCP clearing it will first have to meet the multilateral trading criteria: it will have to be 
sufficiently standardised and able to be valued continuously.This approach is also consistent 
with the one taken in the US under the Dodd-Frank Act.

Amendement 561
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan voldoende liquide wordt 
geacht om uitsluitend te worden 
verhandeld op de in artikel 24, lid 1 
genoemde platformen.

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan onderworpen is aan de 
CCP-clearingverplichting overeenkomstig 
artikel 4, leden 2 en 4, van Verordening 
[ ] (EMIR)

Or. en

Amendement 562
Werner Langen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan voldoende liquide wordt 
geacht om uitsluitend te worden 
verhandeld op de in artikel 24, lid 1 
genoemde platformen.

(b) de klasse van derivaten of een relevante 
subset daarvan voldoende liquide wordt 
geacht om uitsluitend te worden 
verhandeld op de in artikel 24, lid 1 
genoemde platformen, en

Or. de

Amendement 563
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een doeltreffend risicobeheer van 
niet-financiële tegenpartijen met behulp 
van otc-derivaten die niet vallen onder de 
clearingverplichting, als bedoeld in artikel 
[7/10] van Verordening [ ] (EMIR), 
mogelijk wordt gemaakt, en

Or. de

Motivering

Door niet-financiële ondernemingen uit te zonderen van de clearingverplichting, worden deze 
ondernemingen in staat gesteld om met behulp van gestructureerde, niet-standaardiseerbare 
transacties op de otc-markten hun risico's efficiënt en duurzaam te beheren, bijv. om risico's bij 
goederenprijzen te verminderen. Met het oog daarop moeten deze ondernemingen de 
mogelijkheid behouden om via de otc-markten derivaten te vinden en te verhandelen die op hun 
bijzondere behoeften zijn toegesneden.

Amendement 564
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de klasse van derivaten of een 
relevante subset daarvan onderworpen is 
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aan de clearingverplichting 
overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 4, 
van Verordening [ ] (EMIR);

Or. en

Motivering

Otc-derivaten die geacht worden "in aanmerking te komen" voor de CCP-clearingverplichting in 
het kader van EMIR, moeten automatisch geacht worden "in aanmerking te komen" voor de 
handel op een multilateraal platform in het kader van MiFID (gereglementeerde markten of 
MTF's). Deze benadering sluit aan bij de Amerikaanse in de Dodd-Frank-wet. Of een contract 
geacht moet worden "in aanmerking te komen" voor de handel mag niet afhankelijk worden 
gemaakt van aanvullende liquiditeitscriteria. Overeenkomstig EMIR moet er bij elk contract 
waarvoor de CCP-clearingverplichting geldt, van uit worden gegaan dat het voldoende 
gestandaardiseerd is en doorlopend gewaardeerd kan worden.

Amendement 565
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het ontwikkelen van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan voldoende 
liquide is aan de hand van de volgende 
criteria:

Schrappen

(a) de gemiddelde frequentie van de 
transacties;
(b) de gemiddelde omvang van de 
transacties;
(c) het aantal en type actieve 
marktdeelnemers;
Voor de indiening van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bij de Commissie organiseert ESMA een 
openbare raadpleging en overlegt zij 
indien nodig met bevoegde autoriteiten 
van derde landen.

Or. en

Amendement 566
Leonardo Domenici
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het ontwikkelen van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan voldoende 
liquide is aan de hand van de volgende 
criteria:

Schrappen

(a) de gemiddelde frequentie van de 
transacties;
(b) de gemiddelde omvang van de 
transacties;
(c) het aantal en type actieve 
marktdeelnemers;
Voor de indiening van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bij de Commissie organiseert ESMA een 
openbare raadpleging en overlegt zij 
indien nodig met bevoegde autoriteiten 
van derde landen.

Or. en

Amendement 567
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het ontwikkelen van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan voldoende 
liquide is aan de hand van de volgende 
criteria:

Bij het ontwikkelen van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan voldoende 
liquide is en bij welk volume zij in allerlei 
marktomstandigheden waarschijnlijk 
voldoende liquide zijn aan de hand van de 
volgende criteria:

Or. en
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Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren, o.a. door naar meer factoren te kijken dan 
in het oorspronkelijke voorstel vermeld worden.  Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 568
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het ontwikkelen van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan voldoende 
liquide is aan de hand van de volgende 
criteria:

Bij het ontwikkelen van de technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan voldoende 
liquide is, rekening houdend met de 
volgende criteria:

Or. en

Amendement 569
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gemiddelde frequentie van de 
transacties;

(a) de gemiddelde frequentie en omvang
van de transacties;

Or. en

Amendement 570
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gemiddelde frequentie van de (a) de frequentie van de transacties in 
allerlei marktomstandigheden;
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transacties;

Or. en

Amendement 571
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gemiddelde frequentie van de 
transacties;

(a) de frequentie van de transacties in 
allerlei marktomstandigheden, gelet op de 
aard, levenscyclus en fungibiliteit van 
producten binnen de derivatenklasse;

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren.  Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 572
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gemiddelde omvang van de 
transacties;

(b) de gemiddelde omvang en de verdeling 
qua omvang van de transacties en de 
frequentie van grootschalige transacties;

Or. en

Amendement 573
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gemiddelde omvang van de 
transacties;

(b) de gemiddelde omvang van de 
transacties, de blootstelling van de 
transacties aan marktrisico's en de 
frequentie van grootschalige transacties;

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren.  Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 574
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aantal en type actieve 
marktdeelnemers;

(c) het aantal, de handelsactiviteit, het 
marktmodel en het type actieve 
marktdeelnemers;

Or. en

Amendement 575
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aantal en type actieve 
marktdeelnemers;

(c) het aantal, de handelsactiviteit en het 
type actieve marktdeelnemers;

Or. en

Amendement 576
Kay Swinburne
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de omvang van de handel in een 
derivaat of een klasse van derivaten naast 
het aantal en type voor de handel 
beschikbare platformen en het vermogen 
van het handelsplatform om de bestaande 
volumes te verwerken.

Or. en

Amendement 577
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het type en de aantallen 
tegenpartijen die in de markt voor de 
desbetreffende klasse van 
derivatencontracten actief zijn en naar 
verwacht actief zullen zijn;

Or. en

Amendement 578
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de eigenschappen van het derivaat, 
met name of het op bijzondere behoeften 
is toegesneden dan wel 
hedgingdoeleinden overeenkomstig de 
definitie van ESMA/de Commissie in het 
kader van EMIR dient.

Or. de
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Motivering

De structuur van de derivaten die niet-financiële ondernemingen voor hedgingdoeleinden 
gebruiken, is normaal gesproken een afspiegeling van o.a. de looptijd en het volume van de te 
dekken basistransactie. Het amendement maakt duidelijk dat deze niet-standaardiseerbare 
transacties niet voldoende liquide zijn en daarom niet geschikt zijn om op een gereglementeerde 
markt of MTF verhandeld te worden.

Amendement 579
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een vergelijking met alle 
activiteiten op het gebied van 
derivatenhandel binnen de activaklasse;

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren.  Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 580
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het te verwachten effect op de 
marges tussen bied- en laatkoers en op de 
liquiditeitsverstrekking;

Or. en

Amendement 581
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) andere op de liquiditeit van invloed 
zijnde factoren die eigen zijn aan een 
bepaalde derivatenklasse.

Or. en

Amendement 582
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de aard van de huidige 
handelsactiviteit en de gevolgen voor de 
liquiditeit als de bestaande 
handelsactiviteit niet zou kunnen 
voortgaan;

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren.  Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 583
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) de geschiktheid van invoering 
van de handelsverplichting per product of 
type marktdeelnemer;

Or. en

Amendement 584
Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) andere op de productliquiditeit 
van invloed zijnde factoren die eigen zijn 
aan een bepaalde derivatenklasse.

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren. Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 585
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) het te verwachten effect op 
niet-financiële entiteiten; er dient geen 
handelsverplichting te worden opgelegd 
als dat materieel een nadelig effect zou 
hebben op de liquiditeit of de commerciële 
activiteiten van niet-financiële entiteiten.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk ter aanpassing aan de niet-financiële vrijstelling in EMIR en gezien de andere 
problemen die niet-financiële entiteiten kunnen ondervinden als de handelsverplichting wordt 
opgelegd aan een product, waardoor hun activiteiten als market maker voor dat product 
teruglopen en zij in feite van de markt worden verdrongen.

Amendement 586
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de indiening van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging
bij de Commissie organiseert ESMA een 
openbare raadpleging en overlegt zij indien 
nodig met bevoegde autoriteiten van derde 
landen.

Voor de indiening van de technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving bij de 
Commissie organiseert ESMA een 
openbare raadpleging en overlegt zij indien 
nodig met bevoegde autoriteiten van derde 
landen.

Or. en

Amendement 587
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de indiening van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bij de Commissie organiseert ESMA een 
openbare raadpleging en overlegt zij indien 
nodig met bevoegde autoriteiten van derde 
landen.

Voor de indiening van de technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging 
bij de Commissie organiseert ESMA een 
openbare raadpleging en overlegt zij indien 
nodig met bevoegde autoriteiten van derde 
landen. Bij het ontwikkelen van de 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
bepaalt ESMA of de klasse van derivaten 
of een relevante subset daarvan alleen 
voldoende liquide is in transacties onder 
een bepaalde omvang.

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan ESMA de liquiditeit van de derivaten waarop zij een 
handelsverplichting toepast, naar behoren motiveren.  Zo zou de beoordeling van de gemiddelde 
liquiditeit uitwijzen dat de derivaten de helft van de tijd onvoldoende liquide zijn om op een 
multilateraal platform te worden verhandeld.

Amendement 588
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. ESMA identificeert, op eigen initiatief, 
in overeenstemming met de criteria in lid 
2 en na een openbare raadpleging, de 
klassen van derivaten of individuele
derivatencontracten die onder de 
verplichting tot handel op de in artikel 24, 
lid 1, genoemde platformen zouden 
moeten vallen, maar waarvoor nog geen 
centrale tegenpartij een vergunning heeft 
op grond van artikel 10 of 11 van 
Verordening ----/---- (EMIR) of die nog 
niet tot de handel zijn toegelaten of 
worden verhandeld op een in artikel 24, 
lid 1, genoemd platform, en stelt de 
Commissie daarvan in kennis.

Schrappen

Na een kennisgeving door ESMA kan de 
Commissie een verzoek publiceren tot het 
ontwikkelen van voorstellen voor de 
verhandeling van deze derivaten op de in 
artikel 24, lid 1, genoemde platformen.

Or. en

Amendement 589
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. ESMA identificeert, op eigen initiatief, 
in overeenstemming met de criteria in lid 
2 en na een openbare raadpleging, de 
klassen van derivaten of individuele 
derivatencontracten die onder de 
verplichting tot handel op de in artikel 24, 
lid 1, genoemde platformen zouden 
moeten vallen, maar waarvoor nog geen 
centrale tegenpartij een vergunning heeft 
op grond van artikel 10 of 11 van 
Verordening ----/---- (EMIR) of die nog 
niet tot de handel zijn toegelaten of 
worden verhandeld op een in artikel 24, 
lid 1, genoemd platform, en stelt de 
Commissie daarvan in kennis.

Schrappen
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Na een kennisgeving door ESMA kan de 
Commissie een verzoek publiceren tot het 
ontwikkelen van voorstellen voor de 
verhandeling van deze derivaten op de in 
artikel 24, lid 1, genoemde platformen.

Or. en

Amendement 590
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA identificeert, op eigen initiatief, in 
overeenstemming met de criteria in lid 2 
en na een openbare raadpleging, de 
klassen van derivaten of individuele 
derivatencontracten die onder de 
verplichting tot handel op de in artikel 24, 
lid 1, genoemde platformen zouden 
moeten vallen, maar waarvoor nog geen 
centrale tegenpartij een vergunning heeft 
op grond van artikel 10 of 11 van 
Verordening ----/---- (EMIR) of die nog 
niet tot de handel zijn toegelaten of 
worden verhandeld op een in artikel 24, 
lid 1, genoemd platform, en stelt de 
Commissie daarvan in kennis.

Schrappen

Or. en

Amendement 591
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA identificeert, op eigen initiatief, in 
overeenstemming met de criteria in lid 2 en 
na een openbare raadpleging, de klassen 
van derivaten of individuele 
derivatencontracten die onder de 
verplichting tot handel op de in artikel 24, 
lid 1, genoemde platformen zouden moeten 

ESMA identificeert, op eigen initiatief, in 
overeenstemming met de criteria in lid 2 en 
na een openbare raadpleging, de klassen 
van derivaten of individuele 
derivatencontracten die onder de 
verplichting tot handel op de in artikel 24, 
lid 1, genoemde platformen zouden moeten 
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vallen, maar waarvoor nog geen centrale 
tegenpartij een vergunning heeft op grond 
van artikel 10 of 11 van Verordening ----/--
-- (EMIR) of die nog niet tot de handel zijn 
toegelaten of worden verhandeld op een in 
artikel 24, lid 1, genoemd platform, en stelt 
de Commissie daarvan in kennis.

vallen, maar waarvoor nog geen centrale 
tegenpartij een vergunning heeft op grond 
van artikel 14 of 15 van Verordening (EU) 
nr. …/…  [EMIR] of die nog niet tot de 
handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of worden verhandeld op 
een in artikel 24, lid 1, genoemd platform, 
en stelt de Commissie daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 592
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een kennisgeving door ESMA kan de 
Commissie een verzoek publiceren tot het 
ontwikkelen van voorstellen voor de 
verhandeling van deze derivaten op de in 
artikel 24, lid 1, genoemde platformen.

Schrappen

Or. en

Amendement 593
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. ESMA dient, in overeenstemming met
lid 1, nieuwe technische ontwerpnormen 
voor de tenuitvoerlegging in bij de 
Commissie om de bestaande technische 
normen voor de tenuitvoerlegging te 
wijzigen, op te schorten of in te trekken 
als er een materiële wijziging optreedt in 
de criteria die zijn beschreven in lid 2. 
Alvorens dit te doen, kan ESMA indien 
nodig overleg plegen met bevoegde 
autoriteiten van derde landen. De 
Commissie krijgt de bevoegdheid om de 
bestaande technische normen voor de 
tenuitvoerlegging te wijzigen, op te 

Schrappen
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schorten of in te trekken in 
overeenstemming met artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 594
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. ESMA dient, in overeenstemming met 
lid 1, nieuwe technische ontwerpnormen 
voor de tenuitvoerlegging in bij de 
Commissie om de bestaande technische 
normen voor de tenuitvoerlegging te 
wijzigen, op te schorten of in te trekken 
als er een materiële wijziging optreedt in 
de criteria die zijn beschreven in lid 2. 
Alvorens dit te doen, kan ESMA indien 
nodig overleg plegen met bevoegde 
autoriteiten van derde landen. De 
Commissie krijgt de bevoegdheid om de 
bestaande technische normen voor de 
tenuitvoerlegging te wijzigen, op te 
schorten of in te trekken in 
overeenstemming met artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Schrappen

Or. en

Amendement 595
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen waarin de in lid 2, onder b), 
genoemde criteria worden gespecificeerd, 
die moeten worden aangenomen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 

Schrappen
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ESMA dient de technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
hiervoor uiterlijk op --/--/-- in bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 596
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen waarin de in lid 2, onder b), 
genoemde criteria worden gespecificeerd, 
die moeten worden aangenomen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
ESMA dient de technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
hiervoor uiterlijk op --/--/-- in bij de 
Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 597
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Titel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet-discriminerende clearingtoegang 
voor financiële instrumenten

Schrappen

Or. en

Amendement 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

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.Thus 
Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be deleted.

Amendement 599
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe's market infrastructures have 
been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency of major 
financial institutions without recourse to the finances or resources of other participants or 
government bodies.The proposed access provisions would undermine that vital role by 
fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent financial 
institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty in the conduct 
of emergency action and crisis management by central counterparties and trading venues.  This 
would significantly weaken Europe's infrastructures.  In contrast, their competitors in third 
countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is implementing equivalent 
requirements.  As a result, the proposed provisions would de-stabilise global competition instead 
of promoting it.It is at least worth launching a debate on this particular issue.

Amendement 600
Werner Langen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] schrappen

Or. de

Motivering

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um die 
niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte führen. 
Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, untergraben.Im 
Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer Derivate-Interoperabilität 
erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach einer umfassenden Prüfung zu 
einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine vergleichbaren 
Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 MiFIR führen 
daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs gegenüber außerhalb der 
EU ansässigen Wettbewerbern.

Amendement 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot wat de Commissie denkt, zou een open toegang vooral het systeemrisico in de 
sector verhandelbare derivaten vergroten. Het wetgevingsvoorstel moedigt onderlinge koppeling 
aan en werkt versnippering van systeemrelevante infrastructuren, zoals CCP's, in de hand. 
Versnippering kan negatieve gevolgen hebben voor het toezicht en het risicobeheer. De 
bepalingen inzake een open toegang met betrekking tot via de beurs verhandelde derivaten 
zullen leiden tot versnippering van de handelsliquiditeit op gereglementeerde markten.

Amendement 602
Pablo Zalba Bidegain
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 603
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 van Verordening 
[ ] (EMIR) moet een CCP alle financiële
instrumenten accepteren voor clearing op 
een niet-discriminerende en transparante 
basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd. Dit moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft als het 
gaat om de wijze waarop de contracten die 
via dat platform worden verhandeld 
worden behandeld met betrekking tot de 
onderpandeisen en de verrekening van 
economisch gelijkwaardige contracten en 
cross-margining met gecorreleerde 
contracten die door dezelfde CCP worden 
gecleard. Een CCP mag eisen dat het 
handelsplatform zich houdt aan de 
redelijke operationele en technische 
vereisten die door de CCP zijn vastgesteld. 
Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening [EMIR] valt.

1. Onverminderd artikel 8 van Verordening 
[ ] (EMIR) moet een CCP alle effecten en 
geldmarktinstrumenten accepteren voor 
clearing op een niet-discriminerende en 
transparante basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd. Dit moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft. Een 
CCP mag eisen dat het handelsplatform 
zich houdt aan de redelijke operationele en 
technische vereisten die door de CCP zijn 
vastgesteld. Deze vereiste geldt niet voor 
een derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening [EMIR] valt.
Aan een handelsplatform wordt uit hoofde 
van dit artikel alleen toegang tot een CCP 
verleend voor zover die toegang geen 
interoperabiliteit vergt noch het soepel en 
ordelijk functioneren van de markten in 
gevaar brengt of een negatief effect heeft 
op het systeemrisico.

Or. en

Amendement 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 van Verordening 
[ ] (EMIR) moet een CCP alle financiële 
instrumenten accepteren voor clearing op 
een niet-discriminerende en transparante 
basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd. Dit moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft als het 
gaat om de wijze waarop de contracten die 
via dat platform worden verhandeld 
worden behandeld met betrekking tot de 
onderpandeisen en de verrekening van 
economisch gelijkwaardige contracten en 
cross-margining met gecorreleerde 
contracten die door dezelfde CCP worden 
gecleard. Een CCP mag eisen dat het 
handelsplatform zich houdt aan de 
redelijke operationele en technische 
vereisten die door de CCP zijn vastgesteld. 
Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening [EMIR] valt.

1. Onverminderd artikel 8 van Verordening 
[ ] (EMIR) moet een CCP alle financiële 
instrumenten accepteren voor clearing op 
een niet-discriminerende en transparante 
basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd, tenzij die 
toegang het soepel en ordelijk 
functioneren van de CCP of het 
functioneren van de financiële markten 
duidelijk in gevaar brengt op een wijze die 
systeemrisico in de hand werkt. Dit moet 
er in het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft als het 
gaat om de wijze waarop de contracten die 
via dat platform worden verhandeld 
worden behandeld met betrekking tot de 
onderpandeisen en de verrekening van 
economisch gelijkwaardige contracten en 
cross-margining met gecorreleerde 
contracten die door dezelfde CCP worden 
gecleard. Een CCP mag eisen dat het 
handelsplatform zich houdt aan de 
redelijke operationele en technische 
vereisten die door de CCP zijn vastgesteld, 
mits de CCP relevante, internationaal 
aanvaarde communicatieprocedures en 
-normen aanreikt. Deze vereiste geldt niet 
voor een derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening [EMIR] valt.

Or. en

Amendement 605
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 van 1. Onverminderd artikel 7 van 
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Verordening [ ] (EMIR) moet een CCP alle 
financiële instrumenten accepteren voor 
clearing op een niet-discriminerende en 
transparante basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd. Dit moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft als het 
gaat om de wijze waarop de contracten die 
via dat platform worden verhandeld 
worden behandeld met betrekking tot de 
onderpandeisen en de verrekening van 
economisch gelijkwaardige contracten en 
cross-margining met gecorreleerde 
contracten die door dezelfde CCP worden 
gecleard. Een CCP mag eisen dat het 
handelsplatform zich houdt aan de 
redelijke operationele en technische 
vereisten die door de CCP zijn vastgesteld. 
Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening [EMIR] valt.

Verordening (EU) nr. …/…[EMIR] moet 
een CCP alle financiële instrumenten 
accepteren voor clearing op een niet-
discriminerende en transparante basis, ook 
als het gaat om de onderpandvereisten en 
vergoedingen voor toegang, ongeacht op 
welk handelsplatform de transactie is 
uitgevoerd. Dit moet er in het bijzonder 
voor zorgen dat een handelsplatform het 
recht op niet-discriminerende behandeling 
heeft als het gaat om de wijze waarop de 
contracten die via dat platform worden 
verhandeld worden behandeld met 
betrekking tot de onderpandeisen en de 
verrekening van economisch 
gelijkwaardige contracten en cross-
margining met gecorreleerde contracten die 
door dezelfde CCP worden gecleard. Een 
CCP mag eisen dat het handelsplatform 
zich houdt aan de redelijke operationele en 
technische vereisten die door de CCP zijn 
vastgesteld. Deze vereiste geldt niet voor 
een derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 7 van Verordening (EU) nr. .../... 
[EMIR] valt. [EMIR].

Or. en

Amendement 606
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 van Verordening 
[ ] (EMIR) moet een CCP alle financiële 
instrumenten accepteren voor clearing op 
een niet-discriminerende en transparante 
basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd. Dit moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft als het 
gaat om de wijze waarop de contracten die 
via dat platform worden verhandeld 

1. Onverminderd artikel 8 van Verordening 
[ ] (EMIR) moet een CCP alle financiële 
instrumenten accepteren voor clearing op 
een niet-discriminerende en transparante 
basis, ook als het gaat om de 
onderpandvereisten en vergoedingen voor 
toegang, ongeacht op welk handelsplatform 
de transactie is uitgevoerd. Dit moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat een 
handelsplatform het recht op niet-
discriminerende behandeling heeft als het 
gaat om de wijze waarop de contracten die 
via dat platform worden verhandeld 
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worden behandeld met betrekking tot de 
onderpandeisen en de verrekening van 
economisch gelijkwaardige contracten en 
cross-margining met gecorreleerde 
contracten die door dezelfde CCP worden 
gecleard. Een CCP mag eisen dat het 
handelsplatform zich houdt aan de 
redelijke operationele en technische 
vereisten die door de CCP zijn vastgesteld. 
Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening [EMIR] valt.

worden behandeld met betrekking tot de 
onderpandeisen en de verrekening van 
economisch gelijkwaardige contracten en 
cross-margining met gecorreleerde 
contracten die door dezelfde CCP worden 
gecleard. Een CCP mag eisen dat het 
handelsplatform zich houdt aan de 
redelijke operationele en technische 
vereisten die door de CCP zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Dit is een algemene bepaling die ook in alle gevallen van toepassing moet zijn.

Amendement 607
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De CCP moet het handelsplatform 
binnen drie maanden een schriftelijke 
reactie sturen waarin de toegang wordt 
verleend, op voorwaarde dat de relevante 
bevoegde autoriteit de toegang niet heeft 
geweigerd krachtens lid 4, of geweigerd. 
De CCP mag een verzoek tot toegang 
alleen weigeren op grond van de 
voorwaarden die zijn beschreven in lid 6. 
Als een CCP weigert toegang te verlenen, 
moet zij hiervoor in haar reactie alle 
redenen opgeven en haar bevoegde 
autoriteit schriftelijk van het besluit op de 
hoogte brengen. De CCP moet binnen drie 
maanden na het verzenden van een 
positieve reactie op een verzoek tot 
toegang de toegang mogelijk maken.

3. De CCP moet het handelsplatform 
binnen drie maanden een schriftelijke 
reactie sturen waarin de toegang wordt 
verleend, op voorwaarde dat de relevante 
bevoegde autoriteit de toegang niet heeft 
geweigerd krachtens lid 4, of geweigerd. 
De CCP mag een verzoek tot toegang 
alleen weigeren op grond van de 
voorwaarden die zijn beschreven in lid 6. 
Als een CCP weigert toegang te verlenen, 
moet zij hiervoor in haar reactie alle 
redenen opgeven en haar bevoegde 
autoriteit schriftelijk van het besluit op de 
hoogte brengen. De CCP moet binnen 
twaalf maanden na het verzenden van een 
positieve reactie op een verzoek tot 
toegang de toegang mogelijk maken.

Alle kosten die in verband met de 
toepassing van de leden 1 tot 3 ontstaan, 
komen voor rekening van het 
handelsplatform dat om toegang verzoekt, 
tenzij iets anders is overeengekomen 
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tussen de CCP en het handelsplatform dat 
om toegang verzoekt.

Or. en

Amendement 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De CCP moet het handelsplatform 
binnen drie maanden een schriftelijke 
reactie sturen waarin de toegang wordt 
verleend, op voorwaarde dat de relevante 
bevoegde autoriteit de toegang niet heeft 
geweigerd krachtens lid 4, of geweigerd. 
De CCP mag een verzoek tot toegang 
alleen weigeren op grond van de 
voorwaarden die zijn beschreven in lid 6. 
Als een CCP weigert toegang te verlenen, 
moet zij hiervoor in haar reactie alle 
redenen opgeven en haar bevoegde 
autoriteit schriftelijk van het besluit op de 
hoogte brengen. De CCP moet binnen drie 
maanden na het verzenden van een 
positieve reactie op een verzoek tot 
toegang de toegang mogelijk maken.

3. De CCP moet het handelsplatform 
binnen drie maanden een schriftelijke 
reactie sturen waarin de toegang wordt 
verleend, op voorwaarde dat de relevante 
bevoegde autoriteit de toegang niet heeft 
geweigerd krachtens lid 4, of geweigerd. 
De CCP mag een verzoek tot toegang 
alleen weigeren op basis van een 
uitvoerige risicoanalyse en op grond van 
de voorwaarden die zijn beschreven in lid 
6. Als een CCP weigert toegang te 
verlenen, moet zij hiervoor in haar reactie 
alle redenen opgeven en haar bevoegde 
autoriteit schriftelijk van het besluit op de 
hoogte brengen. De CCP moet binnen drie 
maanden na het verzenden van een 
positieve reactie op een verzoek tot 
toegang de toegang mogelijk maken.

Or. en

Amendement 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een CCP een 
handelsplatform uit hoofde van lid 3 de 
toegang weigert, stelt zij haar bevoegde 
autoriteit hiervan op de hoogte, die het 
besluit op naleving van de leden 1 en 3 
toetst. Als de bevoegde autoriteit tot het 
besluit komt dat de CCP de leden 1 en 3 
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niet heeft nageleefd, stelt zij de CCP, het 
handelsplatform en de bevoegde autoriteit 
van het handelsplatform op de hoogte van 
haar besluit en geeft zij de CCP opdracht 
om toegang binnen drie maanden 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 610
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van de CCP mag
een handelsplatform alleen de toegang tot 
een CCP ontzeggen als zulke toegang het 
soepel of ordelijk functioneren van de 
financiële markten in gevaar zou brengen. 
Als een bevoegde autoriteit op die grond 
de toegang weigert, moet zij haar besluit 
binnen twee maanden na ontvangst van 
het in lid 2 bedoelde verzoek 
bekendmaken en de CCP en het 
handelsplatform alle redenen daarvoor 
mededelen, inclusief het bewijs waarop 
het besluit is gebaseerd.

4. Ten aanzien van effecten en 
geldmarktinstrumenten mag de bevoegde 
autoriteit van het handelsplatform alleen de 
toegang tot een handelsplatform
ontzeggen als zulke toegang het soepel en
ordelijk functioneren van de markten in 
gevaar zou brengen. Ten aanzien van 
andere instrumenten wordt de toegang tot 
het handelsplatform door de bevoegde 
autoriteit van het handelsplatform bepaald 
aan de hand van de volgende criteria:

i) liquiditeitsfragmentatie;
ii) operationeel risico en complexiteit;
iii) aantal CCP's die momenteel toegang 
tot het platform hebben;
iv) potentiële gevolgen voor het soepel en 
ordelijk functioneren van de markt.
De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform maakt haar besluit 
bekend binnen twee maanden na 
ontvangst van de aanvraag van de CCP en 
een verslag van de doelmarkt, dat binnen 
één maand na de aanvraag moet worden 
ingediend. Het besluit wordt ter kennis 
gebracht van het handelsplatform, de 
CCP en ESMA.

Or. en
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Motivering

Als te veel CCP's toegang tot een platform hebben, neemt de operationele complexiteit van het 
systeem toe, terwijl als gevolg van liquiditeitsfragmentatie het globale risiconiveau verhoogd zou 
kunnen worden; verder kunnen cliënten en instellingen minder schaalvoordelen behalen 
naarmate meer CCP's op een platform worden aangesloten. Met behulp van de voorgestelde 
procedures kunnen de meest relevante verbindingen met elk handelsplatform worden gekozen.

Amendement 611
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Eventuele meningsverschillen 
tussen de bevoegde autoriteiten worden 
door ESMA geschikt in overeenstemming 
met artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt de toegangsprocedure aangepast aan de procedure in EMIR: ESMA wordt 
bevoegd tot bindende bemiddeling om geschillen tussen bevoegde autoriteiten te schikken. Dat is 
in dit verband bijzonder belangrijk gezien het subjectieve karakter van sommige criteria.

Amendement 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer het handelsplatform en de 
CCP in verschillende lidstaten zijn 
gevestigd, raadpleegt de bevoegde 
autoriteit van de CCP, voordat zij besluit 
de toegang tot het handelsplatform op 
grond van de leden 3 bis en 4 te 
ontzeggen, de bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform en deelt alle redenen 
voor het besluit schriftelijk mee. Als de 
bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform het oneens is met een 
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besluit van de bevoegde autoriteit van de 
CCP op grond van de leden 3 bis en 4, 
kan elk van beide bevoegde autoriteiten de 
zaak voorleggen aan ESMA, die kan 
optreden overeenkomstig de 
bevoegdheden die haar op grond van 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 zijn verleend.

Or. en

Amendement 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving ter 
specificatie van:

Or. en

Amendement 614
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie kan, na overleg met de 
ESMA en door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 41, maatregelen aannemen om de 
volgende zaken te specificeren:

Or. pl

Amendement 615
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een CCP de 
toegang kan weigeren, waaronder 
voorwaarden die zijn gebaseerd op het 
volume van de transacties, het aantal en 
type gebruikers en andere factoren die 
ongewenste risico's met zich meebrengen;

(a) de voorwaarden waaronder een CCP de 
toegang kan weigeren, alleen als die 
toegang het soepel en ordelijk 
functioneren van de markten in gevaar 
zou brengen of een negatief effect zou 
hebben op het systeemrisico.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt de toegangsprocedure aangepast aan de procedure in EMIR.

Amendement 616
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een CCP de 
toegang kan weigeren, waaronder 
voorwaarden die zijn gebaseerd op het 
volume van de transacties, het aantal en 
type gebruikers en andere factoren die 
ongewenste risico's met zich meebrengen;

(a) de voorwaarden waaronder een CCP de 
toegang voor effecten en 
geldmarktinstrumenten kan weigeren, 
waaronder voorwaarden op basis van het 
volume van de transacties, het aantal 
gebruikers en andere factoren die 
ongewenste risico's met zich meebrengen;

Or. en

Amendement 617
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een CCP de 
toegang kan weigeren, waaronder
voorwaarden die zijn gebaseerd op het
volume van de transacties, het aantal en 
type gebruikers en andere factoren die 
ongewenste risico's met zich meebrengen;

(a) de voorwaarden waaronder een CCP de 
toegang kan weigeren; deze voorwaarden
moeten transparant, objectief, evenredig 
en niet-discriminerend zijn, waarbij wordt 
nagegaan of de toegang tot een CCP een 
duidelijk en significant gevaar zou 
vormen voor het soepel en ordelijk 
functioneren van de CCP of het 



PE489.477v01-00 176/177 AM\901886NL.doc

NL

functioneren van de financiële markten 
op een wijze die systeemrisico in de hand 
werkt.

Or. en

Amendement 618
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de omstandigheden waarin toegang 
wordt verleend, inclusief de 
vertrouwelijkheid van de verstrekte 
informatie met betrekking tot financiële
instrumenten gedurende de 
ontwikkelingsfase, de niet-discriminerende 
en transparante basis met betrekking tot de 
vergoedingen voor clearing, 
onderpandeisen en de operationele eisen 
met betrekking tot dekking.

(b) de omstandigheden waarin toegang 
wordt verleend, inclusief de 
vertrouwelijkheid van de verstrekte 
informatie met betrekking tot effecten en 
geldmarktinstrumenten gedurende de 
ontwikkelingsfase, de niet-discriminerende 
en transparante basis met betrekking tot de 
vergoedingen voor clearing, 
onderpandeisen en de operationele eisen 
met betrekking tot dekking.

Or. en

Amendement 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ESMA dient die ontwerpnormen voor de 
regelgeving uiterlijk [xx] maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening bij de Commissie in.

Or. en

Amendement 620
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Clearingverplichting voor aandelen en 
obligaties die op een gereglementeerde

markt, MTF en OTF worden verhandeld
De exploitant van een gereglementeerde 
markt, MTF of OTF zorgt ervoor dat alle 
op een gereglementeerde markt, MTF en 
OTF verrichte transacties in aandelen en 
obligaties worden gecleard door een CCP, 
als een CCP ermee instemt het betrokken 
financieel instrument te clearen.

Or. en


