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Amendement 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be deleted.

Amendement 622
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

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 
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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 623
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

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 stimuleert onderlinge 
vervlechting en werkt fragmentering van systemisch belangrijke marktinfrastructuur in de hand. 
Fragmentatie kan negatieve gevolgen hebben voor het overzicht en het risicobeheer. De 
toegangsbepalingen betreffende op de beurs verhandelde derivaten zullen deze markten 
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fragmenteren en risico's inhouden voor de veerkracht van het prijsvormingsmechanisme.

Amendement 625
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 626
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 bis van 
Verordening [ ] (EMIR) moet een 
handelsplatform op niet-discriminerende en 
transparante basis transactiestromen
aanbieden, onder meer met betrekking tot 
de vergoedingen voor toegang, op verzoek 
van elke CCP die een vergunning heeft of 
is erkend op grond van Verordening [ ]
(EMIR) en die financiële transacties die op 
dat handelsplatform zijn uitgevoerd wil 
clearen. Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 bis van Verordening [EMIR] valt.

1. Onverminderd artikel 8 bis van 
Verordening [ ] (EMIR) moet een 
handelsplatform slechts indien er een 
gevaar voor het soepel of ordelijk 
functioneren van de markten is, op niet-
discriminerende en transparante basis
gegevensstromen na de handel aanbieden, 
onder meer met betrekking tot de 
vergoedingen voor toegang, op verzoek 
van elke CCP die een vergunning heeft of 
is erkend op grond van Verordening [ ]
(EMIR) en die financiële transacties die op 
dat handelsplatform zijn uitgevoerd wil 
clearen. Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 bis van Verordening [EMIR] valt.

Or. en

Amendement 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 bis van 
Verordening [ ] (EMIR) moet een 
handelsplatform op niet-discriminerende en 
transparante basis transactiestromen
aanbieden, onder meer met betrekking tot 
de vergoedingen voor toegang, op verzoek 
van elke CCP die een vergunning heeft of 
is erkend op grond van Verordening [ ]
(EMIR) en die financiële transacties die op 
dat handelsplatform zijn uitgevoerd wil 
clearen. Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 bis van Verordening [EMIR] valt.

1. Onverminderd artikel 8 bis van 
Verordening [ ] (EMIR) moet een 
handelsplatform op niet-discriminerende, 
objectieve en transparante basis
gegevensstromen na de handel aanbieden, 
onder meer met betrekking tot de 
vergoedingen voor toegang, op verzoek 
van elke CCP die een vergunning heeft of 
is erkend op grond van Verordening [ ]
(EMIR) en die financiële transacties die op 
dat handelsplatform zijn uitgevoerd wil 
clearen, tenzij deze toegang een duidelijk 
gevaar vormt voor het soepele en ordelijk 
functioneren van het handelsplatform of 
het functioneren van de financiële 
markten op een wijze die systeemrisico in 
de hand werkt. Deze vereiste geldt niet 
voor een derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 bis van Verordening [EMIR] valt.

Or. en

Amendement 628
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 8 bis van 
Verordening [ ] (EMIR) moet een 
handelsplatform op niet-discriminerende en 
transparante basis transactiestromen 
aanbieden, onder meer met betrekking tot 
de vergoedingen voor toegang, op verzoek 
van elke CCP die een vergunning heeft of 
is erkend op grond van Verordening [ ]
(EMIR) en die financiële transacties die op 
dat handelsplatform zijn uitgevoerd wil 
clearen. Deze vereiste geldt niet voor een 
derivatencontract dat al onder de 
toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 bis van Verordening [EMIR] valt.

1. Onverminderd artikel 8 van 
Verordening (EU) nr. .../... [EMIR] moet 
een handelsplatform op niet-
discriminerende en transparante basis 
transactiestromen aanbieden, onder meer 
met betrekking tot de vergoedingen voor 
toegang, op verzoek van elke CCP die een 
vergunning heeft of is erkend op grond van 
Verordening [ ] (EMIR) en die financiële 
transacties die op dat handelsplatform zijn 
uitgevoerd wil clearen. Deze vereiste geldt 
niet voor een derivatencontract dat al onder 
de toegangsverplichtingen op grond van 
artikel 8 van Verordening (EU) nr. .../...
[EMIR] valt.
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Or. en

Amendement 629
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een CCP die reeds een dominant 
marktaandeel van de clearingsector in 
Europa of een derde land heeft, mag het 
recht op toegang tot handelsplatformen 
als bedoeld in artikel 29, lid 1, niet 
gebruiken om zijn positie te versterken.

Or. en

Motivering

Dominante marktdeelnemers kunnen toegangsrechten misbruiken om hun positie te versterken 
en de concurrentie uit te schakelen. Een bepaling om dit negatieve effect tegen te gaan is vooral 
nodig voor afgeleide instrumenten, wegens de grote aantrekkingskracht en het lock-ineffect dat 
gevestigde clearinginstellingen kunnen uitoefenen op producten die op nieuwe of kleinere 
handelsplatforms worden verkocht. Zonder dergelijke bepaling kan er geen concurrentie rond de 
clearing van derivaten bestaan.

Amendement 630
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, bedoelde 
toegang tot transactiestromen met 
betrekking tot andere afgeleide 
instrumenten dan otc-derivaten die onder 
Verordening [ ] (EMIR) vallen, wordt 
slechts vereist van handelsplatformen die 
meer dan 10% van de totale Europese 
handel in afgeleide instrumenten 
vertegenwoordigen.

Or. en
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Motivering

Wat betreft afgeleide instrumenten die op georganiseerde markten worden verhandeld, is het 
belangrijk dat de marktdeelnemers de clearinginstelling of het handelsplatform kunnen kiezen. 
Om concurrentie en innovatie echt mogelijk te maken, dienen de toegangsbepalingen echter 
slechts van toepassing te zijn op wie reeds een stevig gevestigde handelsactiviteit heeft. Met 
name nieuwkomers dienen niet te worden verplicht transactiestroom aan te bieden tot zij een 
bepaald marktaandeel halen.

Amendement 631
Anne E. Jensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor andere afgeleide instrumenten 
dan otc-derivaten is de toegang tot 
transactiestromen als bedoeld in artikel 
29, lid 1, slechts van toepassing op 
handelsplatforms die meer dan 10% van 
de totale Europese handel in afgeleide 
instrumenten vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het handelsplatform moet de CCP 
binnen drie maanden een schriftelijke 
reactie sturen waarin de toegang wordt 
verleend, op voorwaarde dat de betrokken 
bevoegde autoriteit de toegang niet heeft 
geweigerd krachtens lid 4, of geweigerd.
Het handelsplatform mag een verzoek tot 
toegang alleen weigeren op grond van de 
voorwaarden die zijn beschreven in lid 6.
Als de toegang wordt geweigerd, moet het 
handelsplatform hiervoor alle redenen 
opgeven in zijn antwoord aan de centrale 
tegenpartij en zijn bevoegde autoriteit 
schriftelijk van het besluit op de hoogte 

3. Het handelsplatform moet de CCP 
binnen drie maanden een schriftelijke 
reactie sturen waarin de toegang wordt 
verleend, op voorwaarde dat de betrokken 
bevoegde autoriteit de toegang niet heeft 
geweigerd krachtens lid 4, of geweigerd.
Het handelsplatform 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 de toegang wordt geweigerd, moet 
het handelsplatform hiervoor alle redenen 
opgeven in zijn antwoord aan de centrale 
tegenpartij en zijn bevoegde autoriteit 
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brengen. Het handelsplatform moet binnen 
drie maanden na het verzenden van een 
positieve reactie op een verzoek tot 
toegang de toegang mogelijk maken.

schriftelijk van het besluit op de hoogte 
brengen. Het handelsplatform moet binnen 
drie maanden na het verzenden van een 
positieve reactie op een verzoek tot 
toegang de toegang mogelijk maken.

Or. en

Amendement 633
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 635
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de 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. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een handelsplatform ontzeggen 
als zulke toegang het soepel of ordelijk 
functioneren van de 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. Wat otc-derivaten 
betreft, wordt de CCP toegang tot een 
handelsplatform verleend overeenkomstig 
de bepalingen van Verordening [ ] 
(EMIR).

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat otc-derivaten wegens hun specifieke kenmerken afzonderlijk worden 
behandeld overeenkomstig de EMIR-tekst. Andere financiële producten, met name derivaten die 
op gereguleerde markten zijn toegelaten, moeten binnen de werkingssfeer van de bepalingen 
betreffende toegangsrecht van MIFIR vallen.
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Amendement 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de 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. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een handelsplatform ontzeggen 
als zulke toegang een duidelijk gevaar 
vormt voor het soepel en ordelijk 
functioneren van het handelsplatform of 
het functioneren van de financiële
markten op een wijze die systeemrisico in
de hand werkt, of onder andere 
voorwaarden die overeenkomstig lid 6 
door de Commissie worden vastgesteld.
Een dergelijk besluit moet op een 
uitvoerige risicoanalyse gebaseerd zijn, 
rekening houdend met het feit dat niets in 
EMIR partijen ervan weerhoudt bilaterale 
afspraken over interoperabiliteit te maken 
voor aandelen, derivaten of andere 
instrumenten. Als een bevoegde autoriteit 
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.

Or. en

Amendement 637
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de markten in gevaar zou brengen. Als 
een bevoegde autoriteit op die grond de 
toegang weigert, moet zij haar besluit 

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een handelsplatform ontzeggen 
als zulke toegang het soepel of ordelijk 
functioneren van de markten in gevaar zou 
brengen of de positie zou versterken van 
een CCP die reeds een belangrijk 
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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.

marktaandeel van de clearingsector in 
Europa heeft. 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. Wat otc-derivaten 
betreft, wordt het recht van een CCP op 
toegang tot een handelsplatform 
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van Verordening [ ] (EMIR).

Or. en

Motivering

Wat betreft financiële instrumenten die op georganiseerde markten worden verhandeld, en met 
name afgeleide instrumenten, is het belangrijk dat de marktdeelnemers de clearinginstelling of 
het handelsplatform kunnen kiezen. Om concurrentie en innovatie echt mogelijk te maken, 
mogen de toegangsbepalingen echter niet worden gebruikt om een belangrijk marktaandeel te 
vergroten en dominante marktdeelnemers te versterken.

Amendement 638
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de 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. Wat andere financiële instrumenten 
dan derivaten betreft, mag de bevoegde 
autoriteit van het handelsplatform een CCP 
alleen de toegang tot een handelsplatform
ontzeggen als zulke toegang het soepel of 
ordelijk functioneren van de markten in 
gevaar zou brengen. Wat derivaten betreft, 
krijgt de CCP alleen toegang tot het 
handelsplatform voorzover die toegang 
geen interoperabiliteit vergt noch een 
bedreiging vormt voor het soepel en 
ordelijk functioneren van de markten, in 
het bijzonder als gevolg van 
liquiditeitsfragmentatie, en mits het 
handelsplatform beschikt over passende 
mechanismen om die fragmentatie te 
voorkomen.
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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.

Or. en

Amendement 639
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de 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. Wat andere financiële instrumenten 
dan otc-derivaten betreft, mag de 
bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform een CCP alleen de 
toegang tot een handelsplatform ontzeggen 
als zulke toegang het soepel of ordelijk 
functioneren van de 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. Wat otc-derivaten 
betreft, wordt de CCP toegang tot een 
handelsplatform verleend overeenkomstig 
de bepalingen van Verordening [ ] 
(EMIR).

Or. en

Amendement 640
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de 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. Wat effecten en geldmarktinstrumenten 
betreft, 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. Wat 
andere instrumenten betreft, 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

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 641
Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot een ontzeggen als zulke 
toegang het soepel of ordelijk functioneren 
van de 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. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform mag een CCP alleen de 
toegang tot handelsplatform een ontzeggen 
als zulke toegang het soepel of ordelijk 
functioneren van de 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. Wat andere afgeleide 
instrumenten dan otc-derivaten betreft, 
wordt een CCP slechts toegang tot een 
handelsplatform verleend als de bevoegde 
autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de 
interoperabiliteitsregelingen de stabiliteit 
en soliditeit van de clearingprocessen niet 
in gevaar kan brengen. Wat otc-derivaten 
betreft, wordt de CCP toegang tot een 
handelsplatform verleend overeenkomstig 
de bepalingen van Verordening [ ] 
(EMIR).

Or. en

Amendement 642
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – 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 
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in dit verband bijzonder belangrijk gezien het subjectieve karakter van sommige criteria.

Amendement 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de CCP en het 
handelsplatform in verschillende lidstaten 
zijn gevestigd, raadpleegt de bevoegde 
autoriteit van het handelsplatform, 
voordat zij besluit de toegang tot het 
handelsplatform op grond van de leden 3 
bis en 4 te ontzeggen, de bevoegde 
autoriteit van de CCP en deelt zij alle 
redenen voor het besluit schriftelijk mee. 
Als de bevoegde autoriteit van de CCP het 
oneens is met een besluit van de bevoegde 
autoriteit van het handelsplatform 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 644
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een CCP die in een derde land is 
gevestigd, kan toegang verzoeken tot een 
in de Unie gevestigd handelsplatform op 
voorwaarde dat die CCP erkend is op 
grond van artikel 23 van Verordening 
[EMIR] en dat het rechtskader van dat 
derde land CCP's die een vergunning 
hebben op grond van Richtlijn [nieuwe 
MiFID] een effectieve gelijkwaardige 
erkenning biedt om toegang te verzoeken 

5. Een CCP die in een derde land is 
gevestigd, kan toegang verzoeken tot een 
in de Unie gevestigd handelsplatform op 
voorwaarde dat die CCP erkend is op 
grond van artikel 25 van Verordening
(EU) nr. .../... [EMIR] en dat het 
rechtskader van dat derde land CCP's die 
een vergunning hebben op grond van 
Richtlijn [nieuwe MiFID] een effectieve 
gelijkwaardige erkenning biedt om toegang 
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tot in dat land gevestigde 
handelsplatformen.

te verzoeken tot in dat land gevestigde 
handelsplatformen.

Or. en

Amendement 645
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – 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. Ten aanzien van andere instrumenten 
dan otc-derivaten neemt de Commissie, 
door middel van gedelegeerde handelingen 
in overeenstemming met artikel 41, 
maatregelen aan om de volgende zaken te 
specificeren:

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat otc-derivaten wegens hun specifieke kenmerken afzonderlijk worden 
behandeld overeenkomstig de EMIR-tekst. Andere financiële producten, met name derivaten die 
op gereguleerde markten zijn toegelaten, moeten binnen de werkingssfeer van de bepalingen 
betreffende toegangsrecht van MIFIR vallen. Met het oog op een snellere en samenhangende 
toepassing in Europa moet worden verduidelijkt wat onder een dominante positie wordt 
verstaan.

Amendement 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – 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 om 
de volgende zaken te specificeren:

Or. en
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Amendement 647
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang 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;

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang kan weigeren,
alleen als deze 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: 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 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang 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;

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang kan weigeren,
die transparant, objectief en niet-
discriminerend zijn en voorwaarden
omvatten op basis van het volume van de 
transacties, het aantal gebruikers en andere 
factoren die ongewenste risico's met zich 
meebrengen, waaronder risico's voor 
soepel en ordelijk functioneren van de 
markten;

Or. en

Amendement 649
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter a



AM\901887NL.doc 19/116 PE489.478v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang 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;

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

Or. en

Amendement 650
Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang 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;

(a) de voorwaarden waaronder een 
handelsplatform de toegang kan weigeren
wat andere instrumenten dan otc-
derivaten betreft, 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 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – 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 en de niet-
discriminerende en transparante basis met 
betrekking tot de vergoedingen voor de 
toegang.

(b) de omstandigheden waarin toegang 
wordt verleend, inclusief de vraag van de 
cliënten, veiligheidscriteria, passende 
mechanismen om met 
liquiditeitsfragmentatie om te gaan, of er 
interoperabiliteitsregelingen nodig zijn, de
vertrouwelijkheid van de verstrekte 
informatie met betrekking tot financiële 
instrumenten gedurende de 
ontwikkelingsfase en de niet-
discriminerende en transparante basis met 
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betrekking tot de vergoedingen voor de 
toegang.

Or. en

Motivering

Als er interoperabiliteitsregelingen nodig zijn of als er liquiditeitsfragmentatie is en er 
mechanismen voorhanden zijn, moet dit in de toegangsvoorwaarden worden vermeld.

Amendement 652
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wat voor de toepassing van artikel 
29, lid 1, onder (a), wordt verstaan onder 
dominant marktaandeel van de 
clearingsector in Europa of een derde 
land;

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat otc-derivaten wegens hun specifieke kenmerken afzonderlijk worden 
behandeld overeenkomstig de EMIR-tekst. Andere financiële producten, met name derivaten die 
op gereguleerde markten zijn toegelaten, moeten binnen de werkingssfeer van de bepalingen 
betreffende toegangsrecht van MIFIR vallen. Met het oog op een snellere en samenhangende 
toepassing in Europa moet worden verduidelijkt wat onder een dominante positie wordt 
verstaan.

Amendement 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 654
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wat wordt verstaan onder een 
gevaar voor het soepel of ordelijk 
functioneren van de markten dat zou 
rechtvaardigen dat de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 29, lid 
1, de toegang ontzeggen;

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn wat wordt verstaan onder een gevaar voor het soepel of ordelijk 
functioneren van de markten en wat als een belangrijk marktaandeel van de clearingsector in 
Europa wordt beschouwd.

Amendement 655
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) wat voor de toepassing van artikel 
29, lid 4, als een belangrijk marktaandeel 
van de clearingsector in Europa wordt 
beschouwd.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn wat wordt verstaan onder een gevaar voor het soepel of ordelijk 
functioneren van de markten en wat als een belangrijk marktaandeel van de clearingsector in 
Europa wordt beschouwd.

Amendement 656
Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
het begrip liquiditeitsfragmentatie te 
specificeren ten aanzien van derivaten die 
nog niet onder de toegangsverplichtingen 
op grond van artikel 8 bis van 
Verordening (EU) nr. …/… [EMIR] 
vallen. Deze technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving zijn zo mogelijk in 
overeenstemming met de technische 
normen die de Commissie overeenkomstig 
artikel 5, lid 5, van Verordening (EU) nr. 
…/… [EMIR] heeft vastgesteld. 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 658
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

De rechtspraak in de EU erkent en schept een billijk kader voor het gebruik en het licentiëren 
van intellectuele-eigendomsrechten van instellingen die benchmarks hebben ontwikkeld. Deze 
bepalingen stroken niet met die rechtspraak en zullen sterk ontradend werken ten aanzien van 
toekomstige innovatie en investeringen. Zij moeten derhalve worden geschrapt. Het is op zijn 
minst nuttig hierover een discussie op gang te brengen.

Amendement 659
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Motivering

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow Jones, 
S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs Zugang 
zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines Indexprodukts 
erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch den Handelsplatz 
bzw. CCP. Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt es keine 
Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Es gibt keine vergleichbaren 
Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 MiFIR führen 
daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs gegenüber außerhalb der 
EU ansässigen Wettbewerbern.
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Amendement 660
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 661
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In gevallen waarin de waarde van een 
financieel instrument wordt berekend 
uitgaande van een benchmark, moet een 
persoon met eigendomsrechten op het 
benchmark ervoor zorgen dat CCP's en 
handelsplatformen ten behoeve van handel 
en clearing niet-discriminerende toegang 
krijgen tot:

1. In gevallen waarin de waarde van een 
financieel instrument wordt berekend 
uitgaande van een benchmarkindex, moet 
een persoon met eigendomsrechten op de 
benchmarkindex ervoor zorgen dat CCP's 
en handelsplatformen ten behoeve van 
handel en clearing niet-discriminerende 
toegang krijgen tot:

Or. en

Amendement 662
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In gevallen waarin de waarde van een 
financieel instrument wordt berekend 
uitgaande van een benchmark, moet een 
persoon met eigendomsrechten op het 
benchmark ervoor zorgen dat CCP's en 
handelsplatformen ten behoeve van handel 
en clearing niet-discriminerende toegang 
krijgen tot:

1. In gevallen waarin de waarde van een 
financieel instrument wordt berekend 
uitgaande van een benchmark, moet een 
persoon met eigendomsrechten op het 
benchmark ervoor zorgen dat CCP's en 
handelsplatformen ten behoeve van het 
verlenen van cliëntendiensten met 
betrekking tot het beheer van een 
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handelsplatform of clearing niet-
discriminerende toegang krijgen tot:

Or. en

Motivering

Veel handelsplatforms worden beheerd door beleggingsondernemingen die instrumenten 
verhandelen of wensen te verhandelen waarvan de benchmark van belang is voor doeleinden die 
niets te maken hebben met het beheer van het handelsplatform. Het is billijk de verplichting van 
eigenaars van benchmarks (waarvan vele geen zelf geen clearinginstelling of platformbeheerder 
zijn) om informatie en licenties te verstrekken, te beperken tot gebruik dat relevant is voor 
MIFIR.

Amendement 663
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In gevallen waarin de waarde van een 
financieel instrument wordt berekend 
uitgaande van een benchmark, moet een 
persoon met eigendomsrechten op het 
benchmark ervoor zorgen dat CCP's en 
handelsplatformen ten behoeve van handel 
en clearing niet-discriminerende toegang 
krijgen tot:

1. In gevallen waarin de waarde van een
product of financieel instrument wordt 
berekend uitgaande van een
benchmarkindex, moet een persoon met 
eigendomsrechten op de benchmarkindex
ervoor zorgen dat CCP's en 
handelsplatformen ten behoeve van handel 
en clearing niet-discriminerende toegang 
krijgen tot:

Or. en

Motivering

Dit is duidelijker.

Amendement 664
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) relevante prijs- en gegevensstromen en 
informatie over de samenstelling, 
methodologie en prijsvorming van het 

(a) relevante prijs- en gegevensstromen en, 
voorzover dit noodzakelijk is en geen 
inbreuk vormt op 
vertrouwelijkheidsverplichtingen ten 
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betreffende benchmark; en aanzien van derden, informatie over de 
samenstelling, methodologie en 
prijsvorming van het betreffende 
benchmark; en

Or. en

Motivering

Sommige informatie is afkomstig van vertrouwelijke bronnen en mag niet zomaar worden 
doorgegeven.

Amendement 665
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) licenties. (b) passende, niet-exclusieve licenties om 
de benchmarkindex te gebruiken voor de 
handel in en/of clearing van de 
desbetreffende producten of financiële 
instrumenten.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt de scherpere definitie van benchmarkindex gebruikt en wordt de 
bewoording van de Commissie aangescherpt om te verduidelijken welke voorwaarden op 
eventuele licenties op benchmarkindexen van toepassing moeten zijn.

Amendement 666
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) licenties. (b) licenties voor het gebruik van de in lid
1, onder a) bedoelde informatie ten 
behoeve van het verlenen van 
cliëntendiensten met betrekking tot het 
beheer van een handelsplatform of 
clearing.
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Or. en

Amendement 667
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) licenties. (b) passende, niet-exclusieve licenties om 
de benchmarkindex te gebruiken voor de 
handel in en/of clearing van de 
desbetreffende producten of financiële 
instrumenten, met passende 
proportionaliteit voor het mkb en 
eventuele gedeeltelijke vereisten.

Or. en

Motivering

Licenties moeten niet zozeer gedefinieerd, maar passend zijn, zolang er niet wordt 
gediscrimineerd. Het mkb heeft soms gedeeltelijke voorwaarden of heeft slechts gedeeltelijke 
informatie nodig.

Amendement 668
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot die informatie moet binnen 
drie maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen 
redelijke commerciële voorwaarden 
worden verleend, tegen een prijs die in elk 
geval niet hoger is dan de laagste prijs 
waarvoor toegang tot het benchmark 
wordt verleend of de intellectuele 
eigendomsrechten in licentie worden 
gegeven aan een andere CCP, een ander 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel.

Toegang tot die informatie moet binnen 
drie maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen 
redelijke commerciële voorwaarden 
worden verleend.

Or. en
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Amendement 669
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot die informatie moet binnen 
drie maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen 
redelijke commerciële voorwaarden 
worden verleend, tegen een prijs die in elk 
geval niet hoger is dan de laagste prijs 
waarvoor toegang tot het benchmark
wordt verleend of de intellectuele 
eigendomsrechten in licentie worden 
gegeven aan een andere CCP, een ander 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel.

Toegang tot die informatie en eventuele 
niet-exclusieve licenties moet binnen drie 
maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen
billijke, redelijke, niet-discriminerende en
commerciële voorwaarden worden 
verleend, onder commerciële voorwaarden 
die niet duurder zijn dan de voorwaarden 
waaronder toegang tot de 
benchmarkindex wordt verleend of de 
intellectuele eigendomsrechten in licentie 
worden gegeven aan een andere CCP, een 
ander handelsplatform of een andere 
betrokken persoon ten behoeve van 
clearing en handel.

Or. en

Motivering

De bewoording van de Commissie wordt verduidelijkt om aan te geven dat de licenties onder 
commerciële voorwaarden moeten worden verleend (en dus niet gratis zullen zijn). De nieuwe 
bewoording is "commerciële voorwaarden die niet duurder zijn dan" dit laat ruimte voor 
volumekortingen, enz.

Amendement 670
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot die informatie moet binnen 
drie maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen 
redelijke commerciële voorwaarden 
worden verleend, tegen een prijs die in elk 
geval niet hoger is dan de laagste prijs 

Een licentie die toegang tot informatie
omvat moet binnen drie maanden na 
indiening van het verzoek door een CCP of 
handelsplatform tegen redelijke 
commerciële voorwaarden worden 
verleend, in elk geval tegen een 
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waarvoor toegang tot het benchmark 
wordt verleend of de intellectuele 
eigendomsrechten in licentie worden
gegeven aan een andere CCP, een ander 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel.

prijsstructuur voor alle financiële 
instrumenten in dezelfde valuta waarbij 
alle CCP's en handelsplatforms in 
dezelfde tijdzone op dezelfde wijze worden
behandeld.

Een aanvraag van een licentie kan door 
de persoon met eigendomsrechten op de 
benchmark worden geweigerd tot 
maximaal vijf jaar nadat een CCP, een 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel voor het eerst met die benchmark 
is beginnen handelen en clearen.
Een CCP, een handelsplatform of een 
andere betrokken persoon mag een 
financieel product ten behoeve van 
clearing en handel aanbieden zonder een 
licentie van de indexverstrekker te hebben 
gekregen.

Or. en

Amendement 671
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot die informatie moet binnen 
drie maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen 
redelijke commerciële voorwaarden
worden verleend, tegen een prijs die in elk 
geval niet hoger is dan de laagste prijs 
waarvoor toegang tot het benchmark 
wordt verleend of de intellectuele 
eigendomsrechten in licentie worden 
gegeven aan een andere CCP, een ander 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel.

Toegang tot die informatie, met inbegrip 
van licenties, moet binnen drie maanden na 
indiening van het verzoek door een CCP of 
handelsplatform worden verleend tegen
dezelfde prijsstructuur die is aangeboden
aan een andere CCP, een ander 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel.

Or. en
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Amendement 672
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot die informatie moet binnen 
drie maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen 
redelijke commerciële voorwaarden 
worden verleend, tegen een prijs die in elk 
geval niet hoger is dan de laagste prijs 
waarvoor toegang tot het benchmark
wordt verleend of de intellectuele 
eigendomsrechten in licentie worden 
gegeven aan een andere CCP, een ander 
handelsplatform of een andere betrokken 
persoon ten behoeve van clearing en 
handel.

Toegang tot die informatie en niet-
exclusieve licenties moet binnen drie 
maanden na indiening van het verzoek 
door een CCP of handelsplatform tegen
billijke, redelijke, niet-discriminerende en
commerciële voorwaarden worden 
verleend, onder commerciële, 
marktconforme voorwaarden die niet
duurder zijn dan de voorwaarden 
waaronder toegang tot de 
benchmarkindex wordt verleend of de 
intellectuele eigendomsrechten in licentie 
worden gegeven aan een andere CCP, een 
ander handelsplatform of een andere 
betrokken persoon ten behoeve van 
clearing en handel.

Or. en

Motivering

Licenties moeten niet zozeer gedefinieerd, maar passend zijn, zolang er niet wordt 
gediscrimineerd. Het mkb heeft soms gedeeltelijke voorwaarden of heeft slechts gedeeltelijke 
informatie nodig.

Amendement 673
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een CCP, handelsplatform of verwante 
entiteit mag nooit een overeenkomst 
aangaan met een verstrekker van een
benchmark waarvan het effect zou zijn:

2. Een CCP, handelsplatform of verwante 
entiteit in de EU mag nooit een 
overeenkomst aangaan of partij blijven bij 
een overeenkomst met een verstrekker van 
een benchmarkindex die als effect zou
hebben of heeft:

Or. en
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Motivering

De juridische reikwijdte van artikel 30 moet worden verduidelijkt. In de huidige bewoording kan 
worden verondersteld dat het alleen om CCP's, handelsplatformen en verwante entiteiten in de 
EU gaat. De voorgestelde nieuwe bewoording van artikel 30, lid 2, beoogt mogelijke verwarring 
door de dubbele negatie te voorkomen en duidelijkheid te scheppen over de jurisdictie en de 
retroactieve toepassing.

Amendement 674
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat het een andere CCP of een ander 
handelsplatform onmogelijk wordt 
gemaakt toegang te krijgen tot dergelijke 
informatie of rechten zoals bedoeld in lid 
1; of

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 675
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat het een andere CCP of een ander 
handelsplatform onmogelijk wordt 
gemaakt toegang te krijgen tot dergelijke 
informatie of rechten tegen minder 
gunstige voorwaarden dan zijn verleend 
aan de betreffende CCP of het betreffende 
handelsplatform.

(b) dat een andere CCP of een ander 
handelsplatform toegang krijgt tot 
dergelijke informatie of rechten tegen 
minder gunstige voorwaarden dan zijn 
verleend aan de betreffende CCP of het 
betreffende handelsplatform.

Or. en



PE489.478v01-00 32/116 AM\901887NL.doc

NL

Motivering

De juridische reikwijdte van artikel 30 moet worden verduidelijkt. In de huidige bewoording kan 
worden verondersteld dat het alleen om CCP's, handelsplatformen en verwante entiteiten in de 
EU gaat. De voorgestelde nieuwe bewoording van artikel 30, lid 2, beoogt mogelijke verwarring 
door de dubbele negatie te voorkomen en duidelijkheid te scheppen over de jurisdictie en de 
retroactieve toepassing.

Amendement 676
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Met het oog op het testen van een 
nieuwe index kan bij de Commissie een 
licentie voor beperkte tijd worden 
aangevraagd waarbij een aantal van de 
niet-exclusieve criteria wordt opgeschort.

Or. en

Motivering

Wanneer een index wordt ontwikkeld, is het soms niet raadzaam meteen, of vóór de index een 
reputatie als benchmark heeft opgebouwd, een licentie te verlenen. Dit moet per geval 
geschieden.

Amendement 677
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de soorten gebruik die onder de in 
lid 1, onder b), bedoelde licenties vallen;

Or. en

Amendement 678
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de omstandigheden waarin toegang
wordt verleend, inclusief de 
vertrouwelijkheid van de verstrekte 
informatie.

(b) de omstandigheden waarin toegang en 
licenties worden verleend, inclusief de 
vertrouwelijkheid van de verstrekte 
informatie en de aard van de vereiste 
billijke, redelijke en niet-discriminerende 
commerciële voorwaarden.

Or. en

Motivering

Artikel 30, lid 3, moet uitdrukkelijk bepalen dat de voorwaarden voor het verlenen van toegang 
en licenties nader worden bepaald in de gedelegeerde handelingen van de Commissie, zodat de 
relevante aspecten aan bod komen.

Amendement 679
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de procedure die moet worden 
gevolg wanneer een CCP of een 
handelsplatform tijdens de periode van 
drie maanden weigert een 
licentieovereenkomst te sluiten;

Or. en

Motivering

Als een CCP niet onderhandelt, moet er een procedure zijn.

Amendement 680
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de algemene voorwaarden van een 
licentie voor bepaalde tijd met het oog op 
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het testen van een nieuwe index;

Or. en

Motivering

Wanneer een index wordt ontwikkeld, kan het te vroeg zijn om een licentie te verlenen, maar er 
moet worden aangegeven hoe de vrijstelling zal werken.

Amendement 681
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 houdt 
ESMA toezicht op beleggingsproducten, 
met inbegrip van gestructureerde 
deposito's, en financiële instrumenten die 
in de Unie op de markt worden gebracht, 
worden verspreid of worden verkocht. 
Daartoe onderzoekt ESMA deze 
producten die in de Unie op de markt 
worden gebracht, worden verspreid of 
worden verkocht achtereenvolgens vóór 
...*. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een 
product niet voldoet aan de criteria van 
artikel 31 bis van deze verordening, mag 
dit product niet die in de Unie op de markt 
worden gebracht, worden verspreid of 
worden verkocht.
Elk nieuw product dat twaalf maanden 
vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening niet in de Unie op de markt is 
gebracht, is verspreid of is verkocht, moet 
door ESMA worden onderzocht en mag 
slechts in de Unie op de markt worden 
gebracht, worden verspreid of worden 
verkocht als het voldoet aan de criteria 
van artikel 31 bis van deze verordening.
Financiële producten die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
maar niet meer dan twaalf maanden 
daarvoor, in de Unie op de markt zijn 
gebracht, zijn verspreid of zijn verkocht, 
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mogen zoals daarvoor op de markt 
worden gebracht, worden verspreid of 
worden verkocht totdat ESMA heeft 
onderzocht of zij aan de registratiecriteria 
voldoen.
Het onderzoek van financiële producten 
die vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn verhandeld, moet vóór * 
zijn afgerond.
_____________
*PB datum invoegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat de financiële markten opnieuw hun kerntaak verrichten: de reële economie 
dienen zonder al te grote risico's te nemen. Daartoe moeten financiële producten aan 
goedkeuring worden onderworpen.

Amendement 682
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden van ESMA om tijdelijk in 
te grijpen

Bevoegdheden van ESMA om in te grijpen

Or. en

Amendement 683
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden van ESMA om tijdelijk in 
te grijpen

Interventiebevoegdheden van ESMA

Or. en
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Amendement 684
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 kan 
ESMA, als op redelijke gronden is 
geconcludeerd dat aan de voorwaarden van 
de leden 2 en 3 is voldaan, de volgende 
zaken tijdelijk verbieden of beperken in de 
Unie:

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 kan 
ESMA, in uitzonderlijke omstandigheden,
als de nationale toezichthouder heeft 
verzuimd in te grijpen en als op redelijke 
gronden is geconcludeerd dat aan de 
voorwaarden van de leden 2 en 3 is 
voldaan, de volgende zaken tijdelijk 
verbieden of beperken in de Unie:

Or. en

Amendement 685
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van bepaalde financiële 
instrumenten of financiële instrumenten 
met bepaalde kenmerken; of

(a) het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van een van de financiële 
instrumenten als vermeld in deel C van 
bijlage 1 bij [nieuwe MiFID]; of

Or. en

Motivering

De tekst vermeldt " bepaalde financiële instrumenten en types financiële activiteit of praktijk" en 
er meer juridische duidelijkheid nodig. De bewoording "bepaalde" moet worden verduidelijkt 
door financiële instrumenten duidelijk te koppelen aan de beleggingen die zijn vermeld in deel C 
van bijlage I bij MiFID.

Amendement 686
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een type financiële activiteit of praktijk. (b) een type financiële activiteit of praktijk.
Voor derivatentransacties van niet-
financiële ondernemingen waarvan 
objectief meetbaar is dat zij rechtstreeks 
met hun zakelijke activiteiten of hun 
liquiditeitsbeheer en financieel beheer 
verbonden risico's helpen verlagen, geldt 
een uitzondering op de in dit artikel 
opgelegde verboden en beperkingen.

Or. de

Motivering

Het wetgevingsvoorstel breidt de bevoegdheid van ESMA en de nationale toezichthouders 
aanzienlijk uit, en de uitoefening van deze bevoegdheden zal verregaande en onbedoelde 
gevolgen hebben voor de risicobeheerstrategie van niet-financiële ondernemingen. Daarom sluit 
het amendement hedgederivaten van niet-financiële ondernemingen van de toezichtsmaatregelen 
uit. Deze uitzondering houdt rekening met het feit dat de derivatentransacties in kwestie geen 
risico voor de stabiliteit van het financiële systeem inhouden.

Amendement 687
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een verbod of beperking kan gelden in 
omstandigheden of gebonden zijn aan 
voorwaarden die door ESMA worden 
gespecificeerd.

Een verbod of beperking kan gelden in
uitzonderlijke omstandigheden die door 
ESMA worden gespecificeerd.

Or. en

Motivering

ESMA neemt slechts een besluit overeenkomstig lid 1 als een financieel instrument of een 
financiële activiteit of praktijk significante reden tot bezorgdheid over de beleggersbescherming 
vormt of een ernstige bedreiging vormt voor het ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten of van de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie of een deel daarvan, 
en als ESMA een formeel onderzoek naar marktfalen heeft verricht.

Amendement 688
Thomas Mann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derivatencontracten van niet-financiële 
tegenpartijen waarvan objectief meetbaar 
is dat zij rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
tegenpartij verbonden risico's verlagen als 
bedoeld in [artikel 10] van Verordening 
[…] (EMIR), worden vrijgesteld van het 
verbod of de beperking.

Or. en

Amendement 689
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig lid 1 verleende 
bevoegdheid geldt niet voor derivaten van 
een niet-financiële tegenpartij waarvan 
objectief meetbaar is dat zij rechtstreeks 
met de zakelijke activiteiten of 
bedrijfsfinanciering van deze tegenpartij 
of van niet-financiële tegenpartijen 
binnen haar ondernemingsgroep 
verbonden risico's verlagen.

Or. de

Motivering

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-finanzieller 
Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so kann 
ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. Die 
Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten von 
nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. Daher 
nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-finanzieller 
Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen 
aus.
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Amendement 690
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 helpt 
ESMA de bevoegde autoriteiten bij het 
toezicht op beleggingsproducten, met 
inbegrip van gestructureerde deposito's, 
en financiële instrumenten die in de Unie 
op de markt worden gebracht, worden 
verspreid of worden verkocht in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 691
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. ESMA neemt alleen een besluit op 
grond van lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

2. ESMA neemt een besluit op grond van 
lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 692
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorgestelde maatregel heeft tot doel 
een bedreiging van de 
beleggersbescherming of van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 

(a) de voorgestelde maatregel heeft tot doel 
een ernstige bedreiging van de 
beleggersbescherming of van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
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daarvan af te wenden; daarvan af te wenden;

Or. en

Amendement 693
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorgestelde maatregel heeft tot doel 
een bedreiging van de 
beleggersbescherming of van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan af te wenden;

(a) de voorgestelde maatregel heeft tot doel 
een bedreiging van de 
beleggersbescherming of van het ordelijk 
functioneren, het economisch nut en de 
integriteit van financiële markten of van de 
stabiliteit van het financiële stelsel in de 
Unie of een deel daarvan af te wenden;

Or. en

Amendement 694
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een bevoegde autoriteit of bevoegde 
autoriteiten hebben geen maatregelen 
genomen om de bedreiging af te wenden 
of de maatregelen die zijn genomen zijn 
onvoldoende om de bedreiging af te 
wenden.

Schrappen

Or. en

Motivering

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention should 
be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be primarily 
attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor protection 
concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national authorities bears the 
risk of further amplifying national differences as regards distribution of financial products and 
hence represents a real threat to the Single Market for financial services. It could also 
undermine the general regulatory approach by other EU Directives such as UCITS Directive 
and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds receiving the EU passport for 
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cross-border distribution on the basis of product authorisation by their home State competent 
authorities. This general qualification of UCITS for marketing to EU retail clients might be 
overruled under the proposed MiFID rules for product intervention.

Amendement 695
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij maatregelen op grond van dit artikel
houdt ESMA rekening met de mate 
waarin de maatregel:

3. Bij maatregelen op grond van dit artikel
zorgt ESMA er zo mogelijk voor dat de 
maatregel:

Or. en

Amendement 696
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een bevoegde autoriteit of bevoegde 
autoriteiten een maatregel hebben 
genomen op grond van artikel 32, kan 
ESMA elk van de in lid 1 genoemde 
maatregelen nemen zonder het in artikel 
33 bedoelde advies uit te brengen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gevolg van het vorige amendement.

Amendement 697
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Goedgekeurde producten voor particuliere 

cliënten
ESMA kan criteria vaststellen voor 
bepaalde goedgekeurde producten die 
geschikt zijn voor particuliere cliënten, 
om te zorgen voor een voldoende aanbod 
aan gemakkelijk te begrijpen financiële 
producten tegen lage kosten.

Or. en

Amendement 698
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Elk financieel product wordt door ESMA 
onderzocht, geregistreerd en toegelaten 
ten einde in de Unie op de markt te 
worden gebracht, te worden verspreid of 
te worden verkocht. Voor producten die 
reeds vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening bestaan, wordt een 
uitzondering gemaakt overeenkomstig 
artikel 31, lid 1, van deze verordening.
ESMA stelt technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving op om de criteria te 
specificeren die moeten worden 
onderzocht alvorens een financieel 
product kan worden geregistreerd. De 
criteria die moeten worden onderzocht, 
omvatten onder meer:
- lage risico's voor de economie en de 
samenleving in haar geheel;
- transparantie van het financiële product 
voor het publiek, de marktdeelnemers en 
de bevoegde autoriteiten;
- beantwoorden aan de behoeften van de 
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reële economie;
- mogelijke veroorzaking of versterking 
van de prijsvolatiliteit op een markt;
- mogelijke verstoring van de 
prijsvorming;
- mogelijke verstering van buitensporige 
speculatie;
Om een financieel product in de Unie te 
registreren, betaalt de emittent een 
vergoeding aan ESMA. De vergoeding 
staat in verhouding tot de complexiteit 
van het betreffende product.
De vergoedingen worden door ESMA 
vastgesteld en dekken ten minste twee 
derde van de kosten van het eerste 
onderzoek ten behoeve van de registratie 
van het betreffende financiële product.

Or. en

Amendement 699
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 ter
Niet-discriminerende toegang tot 

financiële producten voor onafhankelijke 
tussenpersonen

Financiële producten worden door hun 
emittenten onder gelijke voorwaarden 
voor alle tussenpersonen beschikbaar 
gesteld.

Or. en

Amendement 700
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 ter
Het is verboden financiële producten en 
fondsen die aan de ontwikkeling van 
grondstoffenprijzen gekoppeld zijn, alsook 
producten die dergelijke elementen 
bevatten, in de Unie op de markt te 
brengen, te verspreiden of te verkopen.

Or. en

Motivering

Actief en passief beheerde fondsen die aan de ontwikkeling van grondstoffenprijzen gekoppeld 
zijn, zoals indexfondsen, blijken een van de vele oorzaken te zijn van de sterke volatiliteit van de 
grondstoffenprijzen gedurende de afgelopen jaren. Om een voedsel- en grondstoffenaanbod 
tegen redelijke prijzen te garanderen, moeten dergelijke producten worden verboden.

Amendement 701
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bevoegde autoriteit kan de volgende 
zaken in of van de betreffende lidstaat 
verbieden of beperken:

1. Een bevoegde autoriteit kan bij wijze 
van uitzondering de volgende zaken in of 
van de betreffende lidstaat verbieden of 
beperken:

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit neemt slechts een besluit overeenkomstig lid 1 als een financieel 
instrument of een financiële activiteit of praktijk significante reden tot bezorgdheid over de 
beleggersbescherming vormt of een ernstige bedreiging vormt voor het ordelijk functioneren en 
de integriteit van financiële markten of van de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie of 
een deel daarvan, en als de autoriteit een formeel onderzoek naar heeft verricht.

Amendement 702
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van bepaalde financiële 
instrumenten of financiële instrumenten 
met bepaalde kenmerken; of

(a) het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van een van de financiële 
instrumenten als vermeld in deel C van 
bijlage 1 bij [nieuwe MiFID]; of

Or. en

Motivering

De tekst maakt gewag van "bepaalde financiële instrumenten en types financiële activiteit of 
praktijk" en dit behoeft meer juridische duidelijkheid. De bewoording "bepaalde" moet worden 
verduidelijkt door financiële instrumenten duidelijk te koppelen aan de beleggingen die zijn 
vermeld in deel C van bijlage I bij MiFID.

Amendement 703
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derivatentransacties van niet-financiële 
tegenpartijen waarvan objectief meetbaar 
is dat zij rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
tegenpartij verbonden risico's verlagen als 
bedoeld in [artikel 10] van Verordening 
[…] (EMIR), worden vrijgesteld van het 
verbod of de beperking.

Or. en

Amendement 704
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig lid 1 verleende 
bevoegdheid geldt niet voor derivaten van 
een niet-financiële tegenpartij waarvan 
objectief meetbaar is dat zij rechtstreeks 
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met de zakelijke activiteiten of 
bedrijfsfinanciering van deze tegenpartij 
of van niet-financiële tegenpartijen 
binnen haar ondernemingsgroep 
verbonden risico's verlagen.

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 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een financieel instrument of een 
financiële activiteit of praktijk significante 
reden tot bezorgdheid over de 
beleggersbescherming vormt of een 
ernstige bedreiging vormt voor het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

(a) een beleggingsproduct, een financieel 
instrument of een financiële activiteit of 
praktijk significante reden tot bezorgdheid 
over de beleggersbescherming vormt of 
een ernstige bedreiging vormt voor het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten of van de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan, of een afgeleid product heeft een 
negatief effect op het 
prijsvormingsmechanisme op de 
onderliggende markt;

Or. en

Motivering

"Beleggingen" in financiële producten of instrumenten die indexen volgen, zijn de afgelopen tien
jaar enorm toegenomen, vooral op de derivatenmarkt. Het is bewezen dat deze producten een 
negatief effect hebben op het prijsvormingsmechanisme op de onderliggende markt.

Amendement 706
Thomas Mann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een financieel instrument of een 
financiële activiteit of praktijk significante 
reden tot bezorgdheid over de 
beleggersbescherming vormt of een 
ernstige bedreiging vormt voor het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

(a) een financieel instrument of een 
financiële activiteit of praktijk significante 
reden tot bezorgdheid over de 
beleggersbescherming vormt of een 
ernstige bedreiging vormt voor het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de betreffende lidstaat;

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten mogen slechts ingrijpen als de bezorgdheid de bescherming van de 
nationale beleggers betreft of als het ordelijk functioneren van de markten op het grondgebied 
van een afzonderlijke lidstaat gevaar loopt. Als financiële activiteiten of praktijken een gevaar 
vormen voor de financiële stabiliteit, de bescherming van de beleggers of de integriteit van de 
markt op Europese schaal, is een gecoördineerd ingrijpen van ESMA overeenkomstig artikel 31 
nodig.

Amendement 707
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een financieel instrument of een 
financiële activiteit of praktijk significante 
reden tot bezorgdheid over de 
beleggersbescherming vormt of een 
ernstige bedreiging vormt voor het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

(a) een financieel instrument of een 
financiële activiteit of praktijk tot 
tekortkomingen in de bescherming van 
kleine beleggers leidt en deze 
tekortkomingen slechts door een verbod of
beperking kunnen worden verholpen, of
een ernstige bedreiging vormt voor het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten of van de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

Or. en
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Amendement 708
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de interne verkoopdoelstellingen, 
het verkoopbeleid of de financiële of niet-
financiële stimulansen om bepaalde 
producten te verkopen, niet stroken met de 
cliëntenstructuur van een 
beleggingsonderneming of 
tussenpersonen ertoe aanmoedigen om 
beleggers ongeschikte producten te 
verkopen;

Or. en

Amendement 709
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de bevoegde autoriteiten in andere 
lidstaten die een aanzienlijk effect kunnen 
ondervinden van de maatregel voldoende 
zijn geraadpleegd; en

(d) de betrokken marktdeelnemers en de
bevoegde autoriteiten in andere lidstaten 
die een aanzienlijk effect kunnen 
ondervinden van de maatregel voldoende 
zijn geraadpleegd; en

Or. en

Amendement 710
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de maatregel geen discriminerend 
effect heeft op diensten of activiteiten die 
vanuit een andere lidstaat worden 

Schrappen
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verricht.

Or. en

Amendement 711
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de maatregel geen discriminerend effect 
heeft op diensten of activiteiten die vanuit 
een andere lidstaat worden verricht.

(e) de maatregel geen discriminerend effect 
heeft op diensten of activiteiten die vanuit 
een andere lidstaat worden verricht. Voor 
derivatentransacties van niet-financiële 
ondernemingen waarvan objectief 
meetbaar is dat zij overeenkomstig artikel 
[10] van Verordening […] (EMIR) 
rechtstreeks met hun zakelijke activiteiten 
of hun liquiditeitsbeheer en financieel 
beheer verbonden risico's helpen 
verlagen, geldt een uitzondering op de in 
dit artikel opgelegde verboden en 
beperkingen.

Or. de

Motivering

Het wetgevingsvoorstel breidt de bevoegdheid van ESMA en de nationale toezichthouders 
aanzienlijk uit, en de uitoefening van deze bevoegdheden zal verregaande en onbedoelde 
gevolgen hebben voor de risicobeheerstrategie van niet-financiële ondernemingen. Daarom sluit 
het amendement hedgederivaten van niet-financiële ondernemingen van de toezichtsmaatregelen 
uit. Deze uitzondering houdt rekening met het feit dat de derivatentransacties in kwestie geen 
risico voor de stabiliteit van het financiële systeem inhouden.

Amendement 712
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alvorens een verbod of beperking 
overeenkomstig lid 1 op te leggen, kondigt 
de bevoegde autoriteit aan voornemens te 
zijn een verbod of beperking ten aanzien 
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van een beleggingsproduct of financieel 
instrument op te leggen.

Or. en

Amendement 713
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit mag alleen 
maatregelen nemen op grond van dit artikel 
als zij minimaal een maand van tevoren
alle andere bevoegde autoriteiten en
ESMA schriftelijk op de hoogte heeft 
gebracht van de bijzonderheden van:

3. De bevoegde autoriteit mag alleen 
maatregelen nemen op grond van dit artikel 
als zij minimaal een maand van tevoren 
ESMA schriftelijk op de hoogte heeft 
gebracht van de bijzonderheden van:

Or. en

Amendement 714
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit mag alleen 
maatregelen nemen op grond van dit artikel 
als zij minimaal een maand van tevoren 
alle andere bevoegde autoriteiten en ESMA 
schriftelijk op de hoogte heeft gebracht 
van de bijzonderheden van:

3. De bevoegde autoriteit mag alleen 
maatregelen nemen op grond van dit artikel 
als zij minimaal een maand van tevoren de 
betrokken marktdeelnemers, alle andere 
bevoegde autoriteiten en ESMA heeft 
geraadpleegd en schriftelijk de 
bijzonderheden heeft bekendgemaakt van:

Or. en

Amendement 715
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gegevens waarop zij haar besluit 
heeft gebaseerd en op grond waarvan is 
vastgesteld dat aan alle in lid 1 genoemde 
voorwaarden is voldaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 716
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de maatregel is evenredig als 
rekening wordt gehouden met het te 
verwachten effect op de beleggers die het 
financiële instrument bezitten of 
gebruiken of van het financiële 
instrument of de activiteit profiteren.

Or. en

Motivering

Het besluit moet in het belang van de belegger zijn.

Amendement 717
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als de tijd die nodig is voor de in lid 
2, onder c), bedoelde raadpleging en de in 
lid 3 vastgestelde termijn van een maand 
de consumenten onherstelbare schade 
kunnen toebrengen, kan de bevoegde 
autoriteit krachtens dit artikel gedurende 
maximaal drie maanden voorlopige 
maatregelen nemen. In dat geval brengt 
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de bevoegde autoriteit op het moment dat 
zij maatregelen neemt, alle andere 
autoriteiten en ESMA op de hoogte.

Or. en

Motivering

Op voorstel van de BEUC.

Amendement 718
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 41 maatregelen aan waarin de 
criteria en factoren worden gespecificeerd
waarmee de bevoegde autoriteiten rekening 
moeten houden om te bepalen wanneer er 
zich bedreigingen voordoen van de 
beleggersbescherming of het ordelijk 
functioneren of de integriteit van financiële 
markten en de stabiliteit van het financiële 
stelsel in de Unie of een deel daarvan, 
zoals bedoeld in lid 2, onder a).

6. ESMA stelt technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving op om de criteria en 
factoren te specificeren waarmee de 
bevoegde autoriteiten rekening moeten 
houden om te bepalen wanneer er zich 
bedreigingen voordoen van de 
beleggersbescherming of het ordelijk 
functioneren of de integriteit van financiële 
markten en de stabiliteit van het financiële 
stelsel in de Unie of een deel daarvan, 
zoals bedoeld in lid 2, onder a).

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 toezichtskwestie gaat, is het beter dat ESMA de ontwerpnormen voor 
de regelgeving opstelt.
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Amendement 719
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Productinnovatie

Wanneer beleggingsondernemingen 
investeringsproducten of gestructureerde 
producten lanceren die op kleine 
beleggers gericht zijn, moeten zij ervoor 
zorgen dat passende maatregelen inzake 
productgovernance worden nageleefd, om 
te voorkomen dat er ongeschikte 
producten op de markt komen. De 
productgovernance moet ten minste een 
passend risicobeheer en regelmatige 
beoordelingen van de productprestaties 
omvatten.

Or. en

Amendement 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Verbod op bepaalde financiële 

instrumenten
De nationale bevoegde autoriteiten 
verbieden het op de markt brengen, 
verspreiden en verkopen van alle 
financiële instrumenten die een 
grondstoffenindex volgen. Deze maatregel 
wordt zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
van kracht.

Or. en
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Motivering

De grondstoffenderivatenmarkten hangen steeds meer met financiële speculatie samen en de 
grondstoffenprijzen worden steeds meer beïnvloed door andere factoren dan vraag en aanbod. 
Het verbieden van producten zoals grondstoffenindexfondsen, die beleggers in staat stellen op de 
grondstoffenmarkten te speculeren zonder de onderliggende instrumenten in hun bezit te hebben, 
zou een eerste stap in de goede richting zijn.

Amendement 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 32 nemen. ESMA 
moet er in het bijzonder voor zorgen dat de 
maatregelen die door een bevoegde 
autoriteit worden genomen gerechtvaardigd 
en evenredig zijn en dat de bevoegde 
autoriteiten indien nodig een consistente 
aanpak hanteren.

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van de artikelen 32 en 32 bis
nemen. ESMA moet er in het bijzonder 
voor zorgen dat de maatregelen die door 
een bevoegde autoriteit worden genomen 
gerechtvaardigd en evenredig zijn en dat de 
bevoegde autoriteiten indien nodig een 
consistente aanpak hanteren.

Or. en

Amendement 722
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 32 nemen. ESMA 
moet er in het bijzonder voor zorgen dat 
de maatregelen die door een bevoegde
autoriteit worden genomen 
gerechtvaardigd en evenredig zijn en dat 
de bevoegde autoriteiten indien nodig een 
consistente aanpak hanteren.

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 32 nemen. ESMA 
moet ervoor zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten indien nodig een consistente 
aanpak hanteren.
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Or. en

Amendement 723
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 32 nemen. ESMA 
moet er in het bijzonder voor zorgen dat de
maatregelen die door een bevoegde 
autoriteit worden genomen gerechtvaardigd 
en evenredig zijn en dat de bevoegde 
autoriteiten indien nodig een consistente 
aanpak hanteren.

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 32 nemen. ESMA 
moet er in het bijzonder voor zorgen dat de 
maatregelen die door een bevoegde 
autoriteit worden genomen gerechtvaardigd 
en evenredig zijn en beperkt blijven tot 
omstandigheden waarin bezorgdheid over 
de beleggersbescherming of een 
bedreiging voor het ordelijk functioneren 
en de integriteit van financiële markten 
zich vooral voordoen op het grondgebied 
van een bepaalde lidstaat.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten mogen slechts ingrijpen als de bezorgdheid de bescherming van de 
nationale beleggers betreft of als het ordelijk functioneren van de markten op het grondgebied 
van een afzonderlijke lidstaat gevaar loopt. Als financiële activiteiten of praktijken een gevaar 
vormen voor de financiële stabiliteit, de bescherming van de beleggers of de integriteit van de 
markt op Europese schaal, is een gecoördineerd ingrijpen van ESMA overeenkomstig artikel 31 
nodig.

Amendement 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een kennisgeving 
krachtens artikel 32 van een maatregel die 
op grond van dat artikel wordt opgelegd, 
neemt ESMA een advies aan waarin zij 
aangeeft of zij van mening is dat het 

2. Na ontvangst van een kennisgeving 
krachtens de artikelen 32 en 32 bis van een 
maatregel die op grond van dat artikel 
wordt opgelegd, neemt ESMA een advies 
aan waarin zij aangeeft of zij van mening is 
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verbod of de beperking gerechtvaardigd en 
evenredig is. Als ESMA van mening is dat 
het voor het afwenden van het risico
noodzakelijk is dat ook andere bevoegde 
autoriteiten maatregelen nemen, wordt dit 
ook in het advies vermeld. Het advies 
wordt gepubliceerd op de website van 
ESMA.

dat het verbod of de beperking 
gerechtvaardigd en evenredig is. Als 
ESMA van mening is dat het noodzakelijk 
is dat ook andere bevoegde autoriteiten 
maatregelen nemen, wordt dit ook in het 
advies vermeld. Het advies wordt 
gepubliceerd op de website van ESMA.

Or. en

Amendement 725
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een kennisgeving 
krachtens artikel 32 van een maatregel die 
op grond van dat artikel wordt opgelegd, 
neemt ESMA een advies aan waarin zij 
aangeeft of zij van mening is dat het 
verbod of de beperking gerechtvaardigd en 
evenredig is. Als ESMA van mening is dat 
het voor het afwenden van het risico 
noodzakelijk is dat ook andere bevoegde 
autoriteiten maatregelen nemen, wordt dit 
ook in het advies vermeld. Het advies 
wordt gepubliceerd op de website van 
ESMA.

2. Na ontvangst van een kennisgeving 
krachtens artikel 32 van een maatregel die 
op grond van dat artikel wordt opgelegd, 
neemt ESMA binnen een maand een
advies aan waarin zij aangeeft of zij van 
mening is dat het verbod of de beperking 
gerechtvaardigd en evenredig is en dat de 
bezorgdheid over de 
beleggersbescherming of het gevaar voor 
het ordelijk functioneren en de integriteit 
van financiële markten beperkt blijven tot 
het grondgebied van de betreffende 
lidstaat. Als ESMA van mening is dat het 
voor het afwenden van het risico een 
gecoördineerd ingrijpen van ESMA 
overeenkomstig artikel 31 noodzakelijk is, 
wordt dit ook in het advies vermeld. In dat 
geval neemt de bevoegde autoriteit die 
kennisgeving heeft gedaan, geen 
maatregelen overeenkomstig artikel 32. 
Het advies wordt gepubliceerd op de 
website van ESMA.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten mogen slechts ingrijpen als de bezorgdheid de bescherming van de 
nationale beleggers betreft of als het ordelijk functioneren van de markten op het grondgebied 
van een afzonderlijke lidstaat gevaar loopt. Als financiële activiteiten of praktijken een gevaar 
vormen voor de financiële stabiliteit, de bescherming van de beleggers of de integriteit van de 
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markt op Europese schaal, is een gecoördineerd ingrijpen van ESMA overeenkomstig artikel 31 
nodig.

Amendement 726
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Posities Positiebeheer en posities

Or. en

Amendement 727
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 71, lid 2, onder i) en 
artikel 72, lid 1), onder f) en g) van 
Richtlijn [nieuwe MiFID] nemen. ESMA 
moet er in het bijzonder voor zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten een consistente 
aanpak hanteren als het erom gaat wanneer 
deze bevoegdheden worden uitgeoefend en 
met betrekking tot de aard en omvang van 
de opgelegde maatregelen en de duur en 
vervolghandelingen van maatregelen.

1. ESMA vervult een faciliterende en 
coördinerende rol met betrekking tot de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
op grond van artikel 71, lid 2, onder i), en 
artikel 72, onder f) en g), van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] nemen. ESMA moet er in 
het bijzonder voor zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten een consistente aanpak 
hanteren als het erom gaat wanneer deze 
bevoegdheden worden uitgeoefend en met 
betrekking tot de aard en omvang van de 
opgelegde maatregelen en de duur en 
vervolghandelingen van maatregelen.

Or. en

Motivering

Artikel 72 van MiFID telt slechts één lid.

Amendement 728
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een kennisgeving van 
een maatregel op grond van artikel 83, lid 
5, van Richtlijn [nieuwe MiFID] registreert 
ESMA de maatregel en de redenen 
daarvoor. Met betrekking tot maatregelen 
op grond van artikel 72, lid 1, onder f) en 
g), van Richtlijn [nieuwe MiFID] 
onderhoudt en publiceert zij op haar 
website een databank met samenvattingen 
van de maatregelen die van kracht zijn, 
inclusief bijzonderheden over de betrokken 
persoon of klasse van personen, de 
toepasselijke financiële instrumenten, 
eventuele kwantitatieve maatregelen of 
drempels zoals het maximale aantal 
contracten dat personen kunnen aangaan
voordat er een limiet wordt bereikt, 
eventuele uitzonderingen daarop en de 
redenen daarvoor.

2. Na ontvangst van een kennisgeving van 
een maatregel op grond van artikel 83, lid 
5, van Richtlijn [nieuwe MiFID] registreert 
ESMA de maatregel en de redenen 
daarvoor. Met betrekking tot maatregelen 
op grond van artikel 72, onder f) en g), van 
Richtlijn [nieuwe MiFID] onderhoudt en 
publiceert zij op haar website een databank 
met samenvattingen van de maatregelen 
die van kracht zijn, inclusief 
bijzonderheden over de betrokken persoon 
of klasse van personen, de toepasselijke 
financiële instrumenten, eventuele 
kwantitatieve maatregelen of drempels 
zoals de maximale open posities die
personen kunnen aanhouden voordat er 
een limiet wordt bereikt, eventuele 
uitzonderingen daarop en de redenen 
daarvoor.

Or. en

Motivering

De drempel dient niet het maximale aantal contracten te betreffen dat personen kunnen 
aangaan. Als er een drempel voor grondstoffenderivaten wordt vastgesteld, moet die de open 
posities betreffen.

Amendement 729
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een kennisgeving van 
een maatregel op grond van artikel 83, lid 
5, van Richtlijn [nieuwe MiFID] registreert 
ESMA de maatregel en de redenen 
daarvoor. Met betrekking tot maatregelen 
op grond van artikel 72, lid 1, onder f) en 
g), van Richtlijn [nieuwe MiFID] 

2. Na ontvangst van een kennisgeving van 
een maatregel op grond van artikel 83, lid 
5, van Richtlijn [nieuwe MiFID] registreert 
ESMA de maatregel en de redenen 
daarvoor. Met betrekking tot maatregelen 
op grond van artikel 72, lid 1, onder f) en 
g), van Richtlijn [nieuwe MiFID] 
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onderhoudt en publiceert zij op haar 
website een databank met samenvattingen 
van de maatregelen die van kracht zijn, 
inclusief bijzonderheden over de betrokken 
persoon of klasse van personen, de 
toepasselijke financiële instrumenten, 
eventuele kwantitatieve maatregelen of 
drempels zoals het maximale aantal 
contracten dat personen kunnen aangaan 
voordat er een limiet wordt bereikt, 
eventuele uitzonderingen daarop en de 
redenen daarvoor.

onderhoudt en publiceert zij op haar 
website een databank met samenvattingen 
van de maatregelen die van kracht zijn, 
inclusief bijzonderheden over de betrokken 
persoon of klasse van personen, de 
toepasselijke financiële instrumenten, 
eventuele kwantitatieve en kwalitatieve
maatregelen of drempels zoals het 
maximale aantal contracten dat personen 
kunnen aangaan en de markt- en notionele 
waarden van de bruto- en open posities 
die personen kunnen innemen voordat er 
een limiet wordt bereikt, eventuele 
uitzonderingen daarop en de redenen 
daarvoor.

Or. en

Amendement 730
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
neemt de ESMA, als aan alle 
voorwaarden in lid 2 wordt voldaan, een 
of meer van de volgende maatregelen:

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5,
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
neemt de ESMA een of meer van de 
volgende maatregelen indien aan alle 
voorwaarden van lid 2 is voldaan:

Or. en

Amendement 731
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
neemt de ESMA, als aan alle 
voorwaarden in lid 2 wordt voldaan, een 
of meer van de volgende maatregelen:

1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5,
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
neemt de ESMA een of meer van de 
volgende maatregelen van zodra op 
enigerlei wijze aan de voorwaarden van 
lid 2 is voldaan:
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Or. en

Amendement 732
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) informatie verzoeken aan een persoon, 
waaronder alle relevante documentatie met 
betrekking tot de omvang en het doel van 
een positie die of risico dat is aangegaan 
via een derivaat;

(a) informatie verzoeken aan een persoon,
categorie personen of 
beleggingsonderneming(en), waaronder 
alle relevante documentatie met betrekking 
tot de omvang en het doel van een positie 
die of risico dat is aangegaan via een 
derivaat;

Or. en

Amendement 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon verzoeken maatregelen te 
nemen om de omvang van de positie of het 
risico te verminderen;

(b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon verzoeken maatregelen te 
nemen om de omvang van de positie of het 
risico te verminderen of deze ongedaan te 
maken;

Or. en

Amendement 734
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon verzoeken maatregelen te 
nemen om de omvang van de positie of het 
risico te verminderen;

(b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon, categorie personen of 
beleggingsonderneming(en) verzoeken 
maatregelen te nemen om de omvang van 
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de positie of het risico te verminderen;

Or. en

Amendement 735
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon verzoeken maatregelen te 
nemen om de omvang van de positie of het 
risico te verminderen;

(b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon of categorie beleggers
verzoeken maatregelen te nemen om de 
omvang van de positie of het risico te 
verminderen;

Or. en

Amendement 736
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de mogelijkheden van een persoon om 
een grondstoffenderivaat te verwerven 
beperken.

(c) de mogelijkheden van een persoon, 
categorie personen of 
beleggingsonderneming(en) om een 
grondstoffenderivaat te verwerven
beperken.

Or. en

Motivering

Wanneer de bevoegde instanties niet in staat zijn om op te treden ter voorkoming van 
koersvormingsdistorsies op de grondstofderivatenmarkten of zulks verzuimen, moet de ESMA 
ingrijpen, onder meer door het opleggen van beperkingen op het aantal contracten dat een 
persoon of categorie personen mag sluiten of aanhouden.

Amendement 737
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de mogelijkheden van een persoon om 
een grondstoffenderivaat te verwerven 
beperken.

(c) de mogelijkheden van een persoon om 
een grondstoffenderivaat te verwerven 
beperken of de sluiting van nieuwe 
categorieën contracten verbieden.

Or. en

Amendement 738
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) derivatentransacties van niet-
financiële tegenpartijen waarvan objectief 
meetbaar is dat zij rechtstreeks met de 
zakelijke activiteiten of de 
bedrijfsfinanciering van deze partijen 
verbonden risico's verlagen als bedoeld in 
[artikel 10] van Verordening […] 
(EMIR), worden vrijgesteld van het 
verbod of de beperking.

Or. en

Amendement 739
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Voor derivatentransacties van niet-
financiële ondernemingen waarvan 
objectief meetbaar is dat zij 
overeenkomstig artikel [10] van 
Verordening […] (EMIR) rechtstreeks 
met hun zakelijke activiteiten of hun 
liquiditeitsbeheer en financieel beheer 
verbonden risico's helpen verlagen, geldt 
een uitzondering op de in dit artikel 
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opgelegde maatregelen.

Or. de

Motivering

Het wetgevingsvoorstel breidt de bevoegdheid van de ESMA en de nationale toezichthouders 
aanzienlijk uit, en de uitoefening van deze bevoegdheden zal verregaande en onbedoelde 
gevolgen hebben voor de risicobeheerstrategie van niet-financiële ondernemingen. Daarom sluit 
het amendement hedgederivaten van niet-financiële ondernemingen van de toezichtsmaatregelen 
uit. Deze uitzondering houdt rekening met het feit dat de derivatentransacties in kwestie geen 
risico voor de stabiliteit van het financiële systeem inhouden.

Amendement 740
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het aantal 
grondstofderivatencontracten dat een 
persoon, een categorie van personen of 
beleggingsonderneming(en) gedurende 
een bepaalde periode kunnen aangaan 
wordt beperkt.

Or. en

Amendement 741
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig lid 1, letters b) en c), 
verleende bevoegdheid geldt niet voor 
derivaten van een niet-financiële 
tegenpartij waarvan objectief meetbaar is 
dat zij rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of bedrijfsfinanciering van 
deze tegenpartij of van niet-financiële 
tegenpartijen binnen haar 
ondernemingsgroep verbonden risico's 
verlagen.

Or. de
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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 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. de ESMA neemt alleen een besluit op
grond van lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

2. de ESMA neemt een besluit op grond 
van lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 743
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. de ESMA neemt alleen een besluit op 
grond van lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

2. de ESMA neemt een besluit op grond 
van lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 744
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. de ESMA neemt alleen een besluit op 
grond van lid 1 als aan alle hiernavolgende 

2. onverminderd de maatregelen als 
bedoeld in artikel 59 van de MiFID-
richtlijn neemt de ESMA alleen een 



AM\901887NL.doc 65/116 PE489.478v01-00

NL

voorwaarden is voldaan: besluit op grond van lid 1 als aan één of 
meer van de hiernavolgende voorwaarden 
is voldaan:

Or. en

Amendement 745
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in lid 1, onder a) tot en met c), 
vermelde maatregelen zijn bedoeld voor 
het afwenden van een bedreiging van het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten, onder meer met 
betrekking tot leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen, of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

(a) de in lid 1, onder a) tot en met c), 
vermelde maatregelen zijn bedoeld voor 
het voorkomen van marktmisbruik, het 
terugdringen of uitbannen van excessieve 
speculatie, het afwenden van bedreigingen 
voor het ordelijk functioneren en de 
integriteit van financiële markten en het 
waarborgen van een ordelijke 
koersvorming, onder meer met betrekking 
tot leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen en de koersvorming voor de 
onderliggende grondstoffenmarkt, of de 
stabiliteit van het financiële stelsel in de 
Unie of een deel daarvan;

Or. en

Motivering

Wanneer de bevoegde instanties niet in staat zijn om op te treden ter voorkoming van 
koersvormingsdistorsies op de grondstofderivatenmarkten of zulks verzuimen, moet de ESMA 
ingrijpen, onder meer door het opleggen van beperkingen op het aantal contracten dat een 
persoon of categorie personen mag sluiten of aanhouden.

Amendement 746
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in lid 1, onder a) tot en met c), 
vermelde maatregelen zijn bedoeld voor 

(a) de in lid 1, onder a) tot en met c), 
vermelde maatregelen zijn bedoeld voor 
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het afwenden van een bedreiging van het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten, onder meer met 
betrekking tot leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen, of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

het afwenden van bedreigingen voor het
efficiënt en ordelijk functioneren en de 
integriteit van financiële markten – onder 
meer met betrekking tot 
leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen – die leiden tot excessieve 
speculatie en marktmanipulatie, hogere 
volatiliteit of koersvormingsdistorsies, dan 
wel voor de stabiliteit van het financiële 
stelsel in de Unie of waardoor het 
risicomanagement op de 
grondstoffenmarkten wordt verstoord;

Or. en

Amendement 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bedreiging van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan wezenlijk afwendt of het 
vermogen van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op de bedreiging 
wezenlijk verbetert;

(a) de bedreiging van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan wezenlijk afwendt of het 
vermogen van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op de bedreiging 
wezenlijk verbetert, en met name de mate 
waarin de maatregel:
i) de liquiditeit in zoverre ondersteunt als 
nodig is om transacties te faciliteren die 
resulteren in een objectieve verlaging van 
de risico's welke rechtstreeks verband 
houden met aan de grondstof gerelateerde 
commerciële bedrijvigheid;
ii) marktmisbruik voorkomt;
iii) ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden bevordert;
iv) correcte koersvorming op de fysieke 
markt waarborgt;
v) het opbouwen van marktverstorende 
posities verhindert; 

Or. en
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Amendement 748
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bedreiging van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel
daarvan wezenlijk afwendt of het 
vermogen van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op de bedreiging
wezenlijk verbetert;

(a) een aanzienlijke bijdrage levert tot het 
voorkomen van marktmisbruik, het 
terugdringen of uitbannen van excessieve 
speculatie, en het afwenden van 
bedreigingen voor een correcte 
koersvorming en het ordelijk functioneren 
en de integriteit van de financiële markten 
of van leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen en voor de koersvorming op 
de onderliggende grondstoffenmarkt, dan 
wel voor de stabiliteit van het financiële 
stelsel in de Unie of een deel daarvan, en
het vermogen van de bevoegde autoriteiten 
om toezicht te houden op de bedreigingen
wezenlijk verbetert;

Or. en

Amendement 749
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bedreiging van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan wezenlijk afwendt of het 
vermogen van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op de bedreiging 
wezenlijk verbetert;

(a) bedreigingen voor het efficiënt en
ordelijk functioneren en de integriteit van
de financiële markten of van 
leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen of de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan afwendt of het vermogen van de 
bevoegde autoriteiten om toezicht te 
houden op de bedreiging wezenlijk 
verbetert;

Or. en
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Amendement 750
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) geen negatief effect heeft op de 
efficiëntie van financiële markten, 
waaronder vermindering van de liquiditeit 
in de betreffende markten of het scheppen 
van onzekerheid voor marktdeelnemers,
dat onevenredig is in vergelijking met de 
voordelen van de maatregel.

(c) geen negatief effect heeft op de 
efficiëntie van de financiële markten en de 
onderliggende grondstoffenmarkten –
door o.a. de koersvormingsprocessen op 
die markten te verstoren – dat onevenredig 
is in vergelijking met de voordelen van de 
maatregel;

Or. en

Motivering

Wanneer de bevoegde instanties niet in staat zijn om op te treden ter voorkoming van 
koersvormingsdistorsies op de grondstofderivatenmarkten of zulks verzuimen, moet de ESMA 
ingrijpen, onder meer door het opleggen van beperkingen op het aantal contracten dat een 
persoon of categorie personen mag sluiten of aanhouden.

Amendement 751
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) geen negatief effect heeft op de 
efficiëntie van financiële markten, 
waaronder vermindering van de liquiditeit
in de betreffende markten of het scheppen 
van onzekerheid voor marktdeelnemers, 
dat onevenredig is in vergelijking met de 
voordelen van de maatregel.

(c) geen negatief effect heeft op de 
efficiëntie van financiële markten, 
waaronder vermindering van de liquiditeit
die nodig is voor bona fide 
afdekkingstransacties op de betreffende 
markten of het scheppen van onzekerheid 
voor marktdeelnemers, dat onevenredig is 
in vergelijking met de voordelen van de 
maatregel.

Or. en

Amendement 752
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voordat zij besluit een in lid 1 bedoelde 
maatregel te nemen of te vernieuwen, stelt 
de ESMA de betrokken bevoegde 
autoriteiten in kennis van de voorgestelde
maatregel. In het geval van een verzoek op 
grond van lid 1, onder a) of b), moet de 
kennisgeving de identiteit van de 
geadresseerde persoon of personen 
bevatten, alsmede de bijzonderheden en 
redenen. In het geval van een maatregel op 
grond van lid 1, onder c), moet de 
kennisgeving bijzonderheden bevatten van 
de betreffende persoon of klasse van 
personen, de toepasselijke financiële 
instrumenten, de relevante kwantitatieve 
maatregelen zoals het maximale aantal
contracten dat door de betreffende persoon 
of klasse van personen kan worden 
afgesloten en de redenen daarvoor.

4. Voordat zij besluit een in lid 1 bedoelde 
maatregel te nemen of te vernieuwen, stelt 
de ESMA de betrokken bevoegde 
autoriteiten in kennis van de voorgestelde 
maatregel. In het geval van een verzoek op 
grond van lid 1, onder a) of b), moet de 
kennisgeving de identiteit van de 
geadresseerde persoon of personen 
bevatten, alsmede de bijzonderheden en 
redenen. In het geval van een maatregel op 
grond van lid 1, onder c), moet de 
kennisgeving bijzonderheden bevatten van 
de betreffende persoon of klasse van 
personen, de toepasselijke financiële 
instrumenten, de relevante kwantitatieve 
maatregelen zoals het maximale aantal
openstaande posities dat de betreffende 
persoon of klasse van personen kan
aanhouden en de redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Een eventuele drempel moet niet slaan op het aantal contracten dat iemand kan aangaan. Als er 
een drempel voor grondstofderivaten wordt vastgesteld, moet die de openstaande posities 
betreffen.

Amendement 753
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De ESMA publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
opleggen of vernieuwen van een maatregel
als bedoeld in lid 1, onder c). De 
kennisgeving moet bijzonderheden 
bevatten van de betreffende persoon of 
klasse van personen, de toepasselijke 

6. De ESMA publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
opleggen of vernieuwen van een maatregel
als bedoeld in lid 1, onder c). De 
kennisgeving moet bijzonderheden 
bevatten van de betreffende persoon of 
klasse van personen, de toepasselijke 
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financiële instrumenten, de relevante 
kwantitatieve maatregelen zoals het 
maximale aantal contracten dat door de 
betreffende persoon of klasse van personen 
kan worden afgesloten en de redenen 
daarvoor.

financiële instrumenten, de relevante 
kwantitatieve maatregelen zoals het 
maximale aantal openstaande posities dat 
door de betreffende persoon of klasse van 
personen kan worden aangehouden en de 
redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Een eventuele drempel moet niet slaan op het aantal contracten dat iemand kan aangaan. Als er 
een drempel voor grondstofderivaten wordt vastgesteld, moet die de openstaande posities 
betreffen.

Amendement 754
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De ESMA publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
opleggen of vernieuwen van een maatregel 
als bedoeld in lid 1, onder c). De 
kennisgeving moet bijzonderheden 
bevatten van de betreffende persoon of 
klasse van personen, de toepasselijke 
financiële instrumenten, de relevante 
kwantitatieve maatregelen zoals het 
maximale aantal contracten dat door de 
betreffende persoon of klasse van personen 
kan worden afgesloten en de redenen 
daarvoor.

6. De ESMA publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
opleggen of vernieuwen van een maatregel 
als bedoeld in lid 1, onder c). De 
kennisgeving moet bijzonderheden 
bevatten van de betreffende persoon of 
klasse van personen, de toepasselijke 
financiële instrumenten, de relevante 
kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen 
zoals het maximale aantal contracten en de 
waarde van de bruto- of openstaande 
posities welke door de betreffende persoon 
of klasse van personen kunnen worden
aangegaan, en de redenen daarvoor.

Or. en

Amendement 755
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4



AM\901887NL.doc 71/116 PE489.478v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voordat zij besluit een in lid 1 bedoelde 
maatregel te nemen of te vernieuwen, stelt 
de ESMA de betrokken bevoegde 
autoriteiten in kennis van de voorgestelde 
maatregel. In het geval van een verzoek op 
grond van lid 1, onder a) of b), moet de 
kennisgeving de identiteit van de 
geadresseerde persoon of personen 
bevatten, alsmede de bijzonderheden en 
redenen. In het geval van een maatregel op 
grond van lid 1, onder c), moet de 
kennisgeving bijzonderheden bevatten van 
de betreffende persoon of klasse van 
personen, de toepasselijke financiële 
instrumenten, de relevante kwantitatieve 
maatregelen zoals het maximale aantal 
contracten dat door de betreffende persoon 
of klasse van personen kan worden
afgesloten en de redenen daarvoor.

4. Voordat zij besluit een in lid 1 bedoelde 
maatregel te nemen of te vernieuwen, stelt 
de ESMA de betrokken bevoegde 
autoriteiten in kennis van de voorgestelde 
maatregel. In het geval van een verzoek op 
grond van lid 1, onder a) of b), moet de 
kennisgeving de identiteit van de 
geadresseerde persoon of personen 
bevatten, alsmede de bijzonderheden en 
redenen. In het geval van een maatregel op 
grond van lid 1, onder c), moet de 
kennisgeving bijzonderheden bevatten van 
de betreffende persoon of klasse van 
personen, de toepasselijke financiële 
instrumenten, de relevante kwantitatieve en 
kwalitatieve maatregelen zoals het 
maximale aantal contracten en de waarde 
van de bruto- of openstaande posities 
welke door de betreffende persoon of 
klasse van personen kunnen worden
aangegaan, en de redenen daarvoor.

Or. en

Amendement 756
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De ESMA heroverweegt de in lid 1, 
onder c), genoemde maatregel na passende 
termijnen en ten minste elke drie maanden.
Als een maatregel na die periode van drie 
maanden niet wordt verlengd, wordt hij 
automatisch beëindigd. De leden 2 tot en 
met 8 zijn van toepassing op de verlenging 
van maatregelen.

8. De ESMA heroverweegt de in lid 1, 
onder c), genoemde maatregel na passende 
termijnen en ten minste elke drie maanden. 
De leden 2 tot en met 8 zijn van toepassing 
op de verlenging van maatregelen.

Or. en

Amendement 757
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie



PE489.478v01-00 72/116 AM\901887NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 41 maatregelen aan waarin de
criteria en factoren worden gespecificeerd
waarmee de ESMA rekening moet houden 
om te bepalen wanneer er zich 
bedreigingen voordoen van het ordelijk 
functioneren of de integriteit van 
financiële markten, onder meer met 
betrekking tot leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen, of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan, zoals bedoeld in lid 2, onder 
a).

10. De ESMA dient ontwerpen van 
technische reguleringsnormen in ter 
nadere specificatie van de maatregelen,
criteria en factoren waarmee zij rekening 
houdt bij het bepalen van de
omstandigheden als bedoeld in lid 2, onder 
a).

Or. en

Amendement 758
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 759
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Om haar taken met betrekking tot 
de grondstoffenmarkten doeltreffend te 
kunnen vervullen en voor een goede 
coördinatie van de toezichtactiviteiten te 
kunnen zorgen tussen de aangewezen 
nationale bevoegde autoriteiten die met 
die markten zijn belast, richt de ESMA
een specifieke afdeling voor 
grondstoffenmarkten op.

Or. en

Amendement 760
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De ESMA werkt in nauwe 
samenwerking met het ESRB en andere 
relevante sectorale toezichthouders uit de 
Unie en uit derde landen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uit waarin 
een reeks relevante indicatoren en 
drempels worden gespecificeerd die nodig 
zijn voor de controle van de 
eigenschappen van onderliggende 
grondstofmarkten, evenals de gegevens 
voor gedetailleerde en samengevoegde 
informatie die door krachtens 
Verordening [EMIR] erkende 
marktdeelnemers, gereguleerde markten, 
MTF's, OTF's, OTC-handelaren en 
transactieregisters moeten worden 
voorgelegd aan de relevante bevoegde 
autoriteiten, de ESMA en het ESRB.
Deze indicatoren worden door de 
bevoegde autoriteiten en de afdeling voor 
grondstoffenmarkten van de ESMA met 
name gebruikt voor het opmaken van een 
regelmatige, gedetailleerde en grondige 
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evaluatie van de productie-, consumptie-,
bemiddelings- en vervoerpatronen, 
geschatte en officiële inventarisniveaus, 
met inbegrip van vooraf betaalde 
contracten, reservecapaciteit en 
langetermijntrends van vraag en aanbod 
op de onderliggende 
grondstoffenmarkten, alsmede van de 
marktvolatiliteit en de correlatiepatronen 
met andere activa en categorieën van 
activa.
De ESMA legt tegen [31 december 2012] 
ontwerpen van deze technische 
reguleringsnormen aan de Commissie 
voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in lid 2 bedoelde
technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 761
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Titel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levering van diensten door ondernemingen 
in derde landen zonder een bijkantoor

Levering van diensten door ondernemingen 
in derde landen

Or. en

Amendement 762
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levering van diensten door ondernemingen 
in derde landen zonder een bijkantoor

Levering van diensten of activiteiten door 
ondernemingen in derde landen zonder een 
bijkantoor.
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Or. en

Amendement 763
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene bepalingen Levering van diensten zonder registratie 

Or. en

Amendement 764
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Een onderneming uit een derde 
land kan alle beleggingsdiensten en/of -
activiteiten en nevendiensten verstrekken 
of leveren aan personen die worden 
erkend als in aanmerking komende 
tegenpartij in de zin van artikel 30 van [de 
nieuwe MiFID-richtlijn] en die op een 
andere wijze in een lidstaat zijn gevestigd 
dan via een bijkantoor in die lidstaat, 
zonder daartoe in die lidstaat te hoeven 
beschikken over een vergunning in de zin 
van die richtlijn of zonder zich aldaar in 
de zin van artikel 36 van deze verordening
te hoeven laten registreren.

Or. en

Motivering

Het is aan gereglementeerde EU-bedrijven (en overheidsorganen) om te bepalen in hoeverre zij 
bescherming nodig hebben en aan welke voorwaarden de tegenpartijen waarmee zij te maken 
hebben moeten voldoen. Ook zal de enorme verscheidenheid aan tegenpartijen van buiten de EU 
die zich wellicht zullen moeten laten registreren – alleen al omdat zij te maken hebben met in de 
EU gevestigde in aanmerking komende tegenpartijen in de sector – de taak van de nationale 
toezichthouders ernstig bemoeilijken.
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Amendement 765
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Wanneer een 
beleggingsonderneming die over een 
vergunning in de zin van de Richtlijn 
[nieuwe MiFID] beschikt, een 
kredietinstelling met een vergunning in de 
zin van Richtlijn 2006/48/EG die 
beleggingsdiensten of -activiteiten 
verricht, een beheermaatschappij met een 
vergunning in de zin van Richtlijn 
2009/65/EG of een beheerder van een 
alternatief beleggingsfonds met een 
vergunning in de zin van Richtlijn 
2011/61/EU conform de toepasselijke 
bepalingen van die richtlijnen taken met 
inbegrip van beleggingsdiensten delegeert 
aan een onderneming uit een derde land, 
kan de onderneming uit het derde land 
aan de persoon die zijn taken delegeert 
beleggingsdiensten verstrekken langs een 
andere weg dan via een bijkantoor in de 
lidstaat waar die persoon is gevestigd 
zonder daartoe in die lidstaat over een 
vergunning te hoeven beschikken in de 
zin van de Richtlijn [nieuwe MiFID] of 
zonder zich aldaar in de zin van artikel 36 
van deze verordening te hoeven laten 
registreren.

Or. en

Motivering

Gereglementeerde ondernemingen kunnen een breed scala aan diensten, met inbegrip van 
beleggingsbeheer, bewaringsdiensten en administratie aan ondernemingen uit derde landen 
delegeren.

Amendement 766
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming in een derde land kan
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen die in de Unie zijn gevestigd
als zij is opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

1. Een onderneming uit een derde land kan
beleggingsdiensten en/of -activiteiten en 
nevendiensten aan professionele cliënten 
als bedoeld in deel I van bijlage II van
Richtlijn [nieuwe MiFID] leveren die in
een lidstaat zijn gevestigd op een andere 
wijze dan via een bijkantoor in die 
lidstaat, zonder daartoe in de zin van die 
richtlijn in de betrokken lidstaat over een 
vergunning te hoeven beschikken, voor 
zover zij is opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

Or. en

Motivering

In veel gevallen zou het onpraktisch zijn te verlangen dat de vigerende wetgeving voor alle 
contracten met beleggers uit de EU zou moeten zijn onderworpen aan het EU-recht. Zelfs indien 
deze bepaling tot het jurisdictieaspect beperkt zou blijven, kan dat in sommige gevallen voor 
problemen zorgen, bijvoorbeeld bij de sluiting van overeenkomsten waarbij over het 
forumkeuzebeding moeilijk overeenstemming te bereiken is.

Amendement 767
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming in een derde land kan 
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten 
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen die in de Unie zijn gevestigd 
als zij is opgenomen in het register van
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

1. Een onderneming uit een derde land kan 
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten 
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen en professionele cliënten die 
in de Unie zijn gevestigd als zij is 
opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.
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Or. en

Amendement 768
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming in een derde land kan
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten 
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen die in de Unie zijn gevestigd
als zij is opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

1. Een onderneming uit een derde land kan 
zonder de vestiging van een bijkantoor
alleen beleggingsdiensten verlenen aan in 
aanmerking komende tegenpartijen en 
professionele cliënten in de zin van deel I 
van bijlage II bij Richtlijn …/… [nieuwe 
MiFID] die in de Unie zijn gevestigd
voorzover zij is opgenomen in het register 
van ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

Or. en

Amendement 769
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming in een derde land kan
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten 
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen die in de Unie zijn gevestigd 
als zij is opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

1. Een onderneming uit een derde land kan
– voorzover zij via een bijkantoor in de 
Unie is gevestigd en alleen als zij is 
opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met
een conform artikel 37 genomen 
gelijkwaardigheidsbesluit – de in bijlage I, 
deel A, van Richtlijn [nieuwe MiFID] 
genoemde diensten, met uitsluiting van de 
onder de punten 8) tot en met 10) 
vermelde diensten, leveren aan in 
aanmerking komende tegenpartijen.

Or. en
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Amendement 770
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming in een derde land kan 
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen die in de Unie zijn gevestigd 
als zij is opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat de 
ESMA bijhoudt in overeenstemming met 
artikel 37.

1. Een onderneming uit een derde land kan 
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in bijlage I, deel A van 
Richtlijn [nieuwe MiFID] genoemde
beleggingsdiensten leveren aan in 
aanmerking komende tegenpartijen en 
professionele cliënten die in de Unie zijn 
gevestigd als zij is opgenomen in het 
register van ondernemingen uit derde 
landen dat de ESMA bijhoudt in 
overeenstemming met artikel 37.

Or. en

Amendement 771
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bijkantoor moet zijn gevestigd 
in de lidstaat waar de onderneming uit het 
derde land haar voornaamste activiteit 
uitoefent en staat onder toezicht van de 
bevoegde autoriteit van het land waar zij 
is gevestigd.
Er dienen samenwerkingsregelingen te 
bestaan tussen de ESMA en de bevoegde 
autoriteit van het derde land. Ook dienen
er samenwerkingsregelingen te bestaan 
tussen de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd 
en de bevoegde autoriteit in het derde 
land.

Or. en

Amendement 772
Olle Schmidt
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namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA kan een onderneming in een 
derde land die toestemming heeft gevraagd 
voor de levering van beleggingsdiensten en 
-activiteiten in de Unie in 
overeenstemming met lid 1, alleen 
registreren als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. De ESMA kan een onderneming in een 
derde land die toestemming heeft gevraagd 
voor de levering of uitvoering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie in overeenstemming met lid 1, alleen 
registreren als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 773
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Commissie heeft een besluit 
vastgesteld in overeenstemming met artikel 
37, lid 1;

a) de Commissie heeft in overeenstemming 
met artikel 37, lid 1, een besluit vastgesteld 
waarin wordt erkend dat het prudentiële 
en bedrijfsvoeringskader van het derde 
land een gelijkwaardig effect heeft.

Or. en

Amendement 774
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de onderneming heeft in het 
rechtsgebied waar zij is gevestigd, een 
vergunning voor het leveren van de 
beleggingsdiensten en -activiteiten die 
zullen worden geleverd in de Unie en is 
gebonden aan effectief toezicht en 

b) de onderneming heeft in het 
rechtsgebied waar haar hoofdkantoor is 
gevestigd, een vergunning voor het leveren 
van de beleggingsdiensten en -activiteiten 
die zullen worden geleverd in de Unie en is 
gebonden aan effectief toezicht en 
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effectieve handhaving om volledige 
naleving van de in dat derde land geldende 
eisen te garanderen;

effectieve handhaving om volledige 
naleving van de in dat derde land geldende 
eisen te garanderen;

Or. en

Amendement 775
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde onderneming uit 
een derde land moet haar aanvraag 
indienen bij de ESMA nadat de Commissie 
het in artikel 37 genoemde besluit heeft 
vastgesteld, waarin wordt bepaald dat het 
rechts- en toezichtskader van het derde 
land waar de onderneming een vergunning 
heeft, gelijkwaardig is aan de in artikel 37, 
lid 1, beschreven vereisten.

3. De onderneming uit een derde land die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
zin van lid 1 wil leveren of verrichten
moet haar aanvraag indienen bij de ESMA 
nadat de Commissie het in artikel 37 
genoemde besluit heeft vastgesteld, waarin 
wordt bepaald dat het rechts- en 
toezichtskader van het derde land waar de 
onderneming een uit prudentieel en 
bedrijfsvoeringsoogpunt geldige
vergunning heeft, gelijkwaardig is aan de 
in artikel 37, lid 1, beschreven vereisten.

Or. en

Amendement 776
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ondernemingen uit derde landen die 
diensten leveren in overeenstemming met 
dit artikel moeten hun in de Unie 
gevestigde cliënten voordat er 
beleggingsdiensten worden geleverd, 
mededelen dat het hen niet is toegestaan 
diensten te verlenen aan andere cliënten 
dan in aanmerking komende 
tegenpartijen en dat zij niet onder het 
toezicht in de Unie vallen. Zij moeten de 
naam en het adres opgeven van de 

Schrappen
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bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is 
voor het toezicht in het derde land.

Or. en

Amendement 777
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ondernemingen uit derde landen die
diensten leveren in overeenstemming met 
dit artikel moeten hun in de Unie 
gevestigde cliënten voordat er 
beleggingsdiensten worden geleverd, 
mededelen dat het hen niet is toegestaan
diensten te verlenen aan andere cliënten
dan in aanmerking komende 
tegenpartijen en dat zij niet onder het 
toezicht in de Unie vallen. Zij moeten de 
naam en het adres opgeven van de 
bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is 
voor het toezicht in het derde land.

4. Ondernemingen uit derde landen die in 
overeenstemming met dit artikel diensten 
of activiteiten leveren of verrichten
moeten hun in de Unie gevestigde cliënten 
voordat er beleggingsdiensten of
-activiteiten worden geleverd, mededelen 
dat het hen –afgezien van hetgeen volgens 
de vigerende, conform artikel 36 ter van 
de richtlijn [nieuwe MiFID] vastgestelde 
nationale bepalingen is geoorloofd – niet 
is toegestaan beleggingsdiensten of -
activiteiten te leveren waarop richtlijn [de 
nieuwe MiFID] in de Unie van toepassing 
is voor andere dan de in lid 1 bedoelde 
professionele cliënten en dat zij niet onder 
het toezicht in de Unie vallen.  Zij moeten 
de naam en het adres opgeven van de 
bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is 
voor het toezicht in het derde land.

Or. en

Amendement 778
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea genoemde 
informatie moet schriftelijk en op in het 
oog springende wijze worden verstrekt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 779
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen die in de Unie zijn gevestigd, 
mogen alleen op hun eigen exclusieve
initiatief beleggingsdiensten ontvangen van 
een onderneming uit een derde land die 
niet is geregistreerd in overeenstemming 
met lid 1.

Personen die in de Unie zijn gevestigd, 
mogen alleen op hun initiatief 
beleggingsdiensten ontvangen van een 
onderneming uit een derde land die niet is 
geregistreerd in overeenstemming met lid 
1.

Or. en

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moet worden verduidelijkt dat in de Unie gevestigde personen 
zonder verdere beperkingen diensten kunnen laten verrichten door ondernemingen uit derde 
landen. Overdracht van informatie en onderzoeksmateriaal moet daarbij zijn toegestaan.

Amendement 780
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen die in de Unie zijn gevestigd, 
mogen alleen op hun eigen exclusieve 
initiatief beleggingsdiensten ontvangen van 
een onderneming uit een derde land die 
niet is geregistreerd in overeenstemming 
met lid 1.

Personen die in de Unie zijn gevestigd, 
mogen alleen op hun eigen exclusieve 
initiatief beleggingsdiensten ontvangen van 
een onderneming uit een derde land die 
niet is geregistreerd in overeenstemming 
met lid 1. Een individueel initiatief 
verleent een onderneming uit een derde 
land niet het recht om de betrokken 
persoon nieuwe productcategorieën te 
verkopen.

Or. en

Motivering

Passieve marketing moet zijn toegestaan, maar het mag niet de deur openzetten voor het actief 
vermarkten van alles en nog wat, met inbegrip van wellicht sterk afwijkende 
beleggingscategorieën.
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Amendement 781
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen die in de Unie zijn gevestigd, 
mogen alleen op hun eigen exclusieve 
initiatief beleggingsdiensten ontvangen van 
een onderneming uit een derde land die 
niet is geregistreerd in overeenstemming 
met lid 1.

Personen die in de Unie zijn gevestigd, 
mogen alleen op hun eigen en exclusieve 
initiatief beleggingsdiensten ontvangen van 
een onderneming uit een derde land. In dit 
geval dienen de diensten niet te worden 
aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden 
geleverd. Ondernemingen uit derde 
landen stellen personen die aldus aan 
klandiziewerving doen ervan in kennis dat 
zij in de Unie geen diensten mogen 
leveren en dat zij niet zijn onderworpen 
aan toezicht in de Unie. De informatie 
dient op een in het oog springende wijze te 
worden verstrekt.
Het is ondernemingen uit derde landen 
niet toegestaan in de Unie aan 
klandiziewerving te doen of 
beleggingsdiensten of -activiteiten en 
aanvullende diensten in de Unie te
promoten of daarvoor reclame te maken.
Het is ondernemingen uit derde landen 
alleen toegestaan aan klandiziewerving te 
doen dan wel beleggingsdiensten of -
activiteiten en aanvullende diensten in de 
Unie te promoten of daarvoor reclame te 
maken bij personen die worden 
aangemerkt als in aanmerking komende 
tegenpartijen in de Unie indien de 
onderneming uit het derde land conform 
de artikelen 36 en 37 is geregistreerd.

Or. en

Amendement 782
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten uit derde landen die in 
overeenstemming met dit artikel diensten 
verlenen aan in aanmerking komende 
tegenpartijen zijn onderworpen aan de 
voorschriften van de artikelen 19, 20, 21, 
22 en 23 van deze verordening.

Or. en

Motivering

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. By 
contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the same 
service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country investment firms 
would take place without transparency to the public or to the supervisors. This would have a 
detrimental effect on price formation and market oversight.

Amendement 783
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Eventuele geschillen tussen
ondernemingen uit derde landen en 
beleggers in de EU moeten worden 
opgelost in overeenstemming met de wet 
van een lidstaat en vallen onder de 
jurisdictie van die lidstaat.

5. Ondernemingen uit derde landen die 
conform dit artikel diensten of activiteiten 
leveren of verrichten bieden in de Unie 
gevestigde cliënten – alvorens zij enigerlei 
beleggingsdiensten of -activiteiten leveren 
of verrichten – aan om eventuele 
geschillen met betrekking tot die diensten 
of activiteiten ter beoordeling voor te 
leggen aan een rechtbank of 
scheidsgerecht in een lidstaat.

Or. en

Motivering

In veel gevallen zou het onpraktisch zijn te verlangen dat de vigerende wetgeving voor alle 
contracten met beleggers uit de EU zou moeten zijn onderworpen aan het EU-recht. Zelfs indien 
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deze bepaling tot het jurisdictieaspect beperkt zou blijven, kan dat in sommige gevallen voor 
problemen zorgen, bijvoorbeeld bij de sluiting van overeenkomsten waarbij over het 
forumkeuzebeding moeilijk overeenstemming te bereiken is.

Amendement 784
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen waarin wordt gespecificeerd 
welke informatie de aanvragende
onderneming uit een derde land aan de 
ESMA moet verstrekken in haar verzoek 
tot registratie in overeenstemming met lid 
3 en de vorm waarin de informatie moet 
worden verstrekt in overeenstemming met 
lid 4.

6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de informatie die de
onderneming uit een derde land aan de 
ESMA moet verstrekken in haar verzoek 
tot registratie in overeenstemming met lid 
3, en van:
a) de vorm van de conform lid 4 te 
verstrekken informatie, en
b) alle overeenkomstig artikel 37 te 
verstrekken informatie. 

Or. en

Amendement 785
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea genoemde
technische normen voor de regelgeving 
worden aangenomen in overeenstemming 
met de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

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

Or. en

Amendement 786
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient voor [] de bijbehorende 
technische ontwerpnormen voor de 
regelgeving in bij de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 787
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan dat 
van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, en 
het betreffende derde land mogelijkheden 
schept voor gelijkwaardige wederzijdse
erkenning van het prudentiële kader dat 
van toepassing is op 
beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen ten 
aanzien van prudentiële en 
bedrijfsvoeringsaangelegenheden waarvan 
het effect gelijkwaardig is aan de 
prudentiële en bedrijfsvoeringsvereisten
die zijn vastgelegd in Richtlijn [MiFID], in 
deze verordening en in Richtlijn 
2006/49/EG [Richtlijn inzake de 
kapitaaltoereikendheid] en de bijbehorende 
uitvoeringsmaatregelen, en het betreffende 
derde land mogelijkheden schept voor 
effectieve gelijkwaardige erkenning van 
het prudentiële kader dat van toepassing is 
op beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

Or. en

Motivering

Het voorschrijven van een "gelijkwaardige wederzijdse erkenning" van het prudentiële kader zou 
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eventueel tegen EU-ondernemingen kunnen worden gebruikt. De formulering moet worden 
aangepast aan de EMIR-verordening. In de overeenkomstige bepalingen in de 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 de MiFIR 
("effectieve gelijkwaardige erkenning") en de opmerkingen bij artikel 24, lid 1, letter d). Ook de 
tekst van artikel 37, lid 1, moet hieraan worden aangepast.

Amendement 788
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan dat 
van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, en 
het betreffende derde land mogelijkheden 
schept voor gelijkwaardige wederzijdse 
erkenning van het prudentiële kader dat 
van toepassing is op 
beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan dat 
van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Wederkerigheid kan niet worden gegarandeerd en druist in tegen de bepalingen van de WTO. Nu 
er dermate behoefte is aan externe investeringen van buiten de EU is het geen goed idee om 
handelsbelemmeringen te gaan opwerpen.

Amendement 789
Wolf Klinz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan dat 
van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, en 
het betreffende derde land mogelijkheden 
schept voor gelijkwaardige wederzijdse 
erkenning van het prudentiële kader dat 
van toepassing is op 
beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

1. De Commissie stelt tegen 31 december 
2014 in overeenstemming met de in artikel 
42 genoemde procedure een besluit vast
met betrekking tot een derde land als de 
rechts- en toezichtsregelingen van dat 
derde land garanderen dat ondernemingen 
die in dat derde land een vergunning 
hebben, zich houden aan wettelijk 
bindende eisen waarvan het effect 
gelijkwaardig is aan dat van de vereisten 
die zijn vastgelegd in Richtlijn [MiFID], in 
deze verordening en in Richtlijn 
2006/49/EG [Richtlijn inzake de 
kapitaaltoereikendheid] en de bijbehorende 
uitvoeringsmaatregelen, en het betreffende 
derde land mogelijkheden schept voor 
gelijkwaardige wederzijdse erkenning van 
het prudentiële kader dat van toepassing is 
op beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

Or. en

Amendement 790
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan dat 
van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de 

1. De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan dat 
van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de 
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bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, en
het betreffende derde land mogelijkheden 
schept voor gelijkwaardige wederzijdse 
erkenning van het prudentiële kader dat 
van toepassing is op 
beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, en
dat er elementaire regels gelden om 
equivalent toezicht en stabiliteit 
waarborgen.

Or. en

Amendement 791
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in overeenstemming
met de in artikel 42 genoemde procedure 
een besluit vaststellen met betrekking tot 
een derde land als de rechts- en 
toezichtsregelingen van dat derde land 
garanderen dat ondernemingen die in dat 
derde land een vergunning hebben, zich 
houden aan wettelijk bindende eisen 
waarvan het effect gelijkwaardig is aan 
dat van de vereisten die zijn vastgelegd in 
Richtlijn [MiFID], in deze verordening en 
in Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake 
de kapitaaltoereikendheid] en de
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, en 
het betreffende derde land mogelijkheden 
schept voor gelijkwaardige wederzijdse 
erkenning van het prudentiële kader dat 
van toepassing is op 
beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

1. De Commissie stelt met betrekking tot
de gelijkwaardigheid van een derde land
conform de procedure van artikel 42, lid 
2, een besluit vast waarbij in dat verband 
aan de volgende voorwaarden moet 
worden voldaan:
a) de rechts- en toezichtsregelingen van dat 
derde land waarborgen dat de betrokken 
ondernemingen in dat derde land over een 
vergunning beschikken en voldoen aan 
wettelijk bindende eisen die een 
gelijkwaardig effect hebben als de 
vereisten die zijn vastgelegd in Richtlijn 
[MiFID], in deze verordening en in 
Richtlijn 2006/49/EG en in de 
maatregelen ter uitvoering daarvan, en
b) dat derde land voorziet in 
gelijkwaardige wederzijdse erkenning van 
het prudentiële kader dat van toepassing is 
op beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze verordening 
over een vergunning beschikken, met 
inbegrip van wederzijdse toegang voor 
EU-ondernemingen ter levering van 
soortgelijke diensten aan in aanmerking 
komende tegenpartijen in dat derde land. 
De Commissie brengt na raadpleging van 
de ESMA binnen drie maanden een 
bindend advies uit omtrent de 
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gelijkwaardigheid van het prudentiële 
kader van het derde land.

Or. en

Amendement 792
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudentiële kader van een derde land
kan gelijkwaardig worden geacht als het 
aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het prudentiële en bedrijfsvoeringskader
van een derde land wordt geacht een
gelijkwaardig effect te hebben als het aan 
de volgende voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 793
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudentiële kader van een derde land 
kan gelijkwaardig worden geacht als het 
aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het prudentiële kader van een derde land 
kan worden geacht een gelijkwaardig 
effect te hebben als het aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en

Motivering

Om de formulering af te stemmen op de EMIR-verordening.

Amendement 794
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudentiële kader van een derde land Het prudentiële kader van een derde land 
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kan gelijkwaardig worden geacht als het 
aan de volgende voorwaarden voldoet:

kan worden geacht een gelijkwaardig 
effect te hebben als het aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 795
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Een op grond van dit lid door de 
Commissie genomen besluit kan zich 
beperken tot een categorie of tot 
categorieën ondernemingen. In dat geval 
kan een onderneming uit een derde land 
conform artikel 36 worden geregistreerd 
indien zij valt binnen een categorie 
waarop het besluit van de Commissie van 
toepassing is.

Or. en

Amendement 796
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het derde land hanteert 
gelijkwaardige toegangsvoorwaarden voor 
in de EU gevestigde 
beleggingsmaatschappijen, en in dat 
derde land is bovendien een wederzijdse 
erkenningsregeling van kracht.

Or. en

Amendement 797
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Diensten of activiteiten die worden 

geleverd via een bijkantoor buiten het 
derde land waar het hoofdkantoor is 

gevestigd
1. Wanneer de onderneming uit het derde 
land de bewuste beleggingsdiensten of -
activiteiten levert of verricht via een 
bijkantoor dat is gevestigd in een ander 
derde land dan het land waar zich haar 
hoofdkantoor bevindt, zijn de artikelen 36 
en 37 op dezelfde wijze van toepassing als 
wanneer de verwijzingen naar het derde 
land waar het hoofdkantoor van de 
onderneming is gevestigd een verwijzing 
zou bevatten naar het derde land waar het 
bijkantoor is gevestigd, voorzover dit 
relevant is voor de verdeling van de 
toezichthoudende taken tussen de beide 
derde landen.
2. Wanneer de onderneming uit het derde 
land de bewuste beleggingsdiensten of -
activiteiten levert of verricht via een in 
een lidstaat gevestigd bijkantoor dat over 
een vergunning beschikt in de zin van 
artikel 46 bis [nieuwe MiFID], dient 
artikel 36, lid 4, te worden aangepast om 
de onderneming in staat te stellen zich te 
beroepen op het toezicht dat door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor is gevestigd op het 
bijkantoor wordt uitgeoefend.

Or. en

Motivering

Momenteel is onduidelijk in hoeverre de bepalingen van het Commissievoorstel van toepassing 
zijn wanneer een onderneming uit een derde land in de EU in feite diensten of activiteiten levert 
of verricht via een bijkantoor in een ander derde land. Deze wijziging verschaft duidelijkheid en 
rechtszekerheid.



PE489.478v01-00 94/116 AM\901887NL.doc

NL

Amendement 798
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA registreert de buiten de EU 
gevestigde ondernemingen die in de Unie 
beleggingsdiensten of -activiteiten mogen 
verlenen in overeenstemming met artikel 
36. Het register moet openbaar 
toegankelijk zijn op de website van de 
ESMA en moet informatie bevatten over 
de diensten of activiteiten die de
ondernemingen van buiten de EU mogen 
uitvoeren en verwijzen naar de bevoegde 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de betreffende onderneming in 
het derde land.

De ESMA registreert de ondernemingen
uit een derde land die in de Unie 
beleggingsdiensten of -activiteiten mogen 
verlenen in overeenstemming met artikel 
36. Het register moet openbaar 
toegankelijk zijn op de website van de 
ESMA en moet informatie bevatten over 
de diensten of activiteiten die 
ondernemingen uit derde landen mogen 
uitvoeren of verrichten en verwijzen naar 
de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk 
is voor het toezicht op de betreffende 
onderneming in het derde land.

Or. en

Motivering

Om de tekst af te stemmen op de in artikel 2 gegeven definitie van "onderneming uit een derde 
land". 

Amendement 799
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA registreert de buiten de EU 
gevestigde ondernemingen die in de Unie 
beleggingsdiensten of -activiteiten mogen 
verlenen in overeenstemming met artikel 
36. Het register moet openbaar 
toegankelijk zijn op de website van de 
ESMA en moet informatie bevatten over 
de diensten of activiteiten die de 
ondernemingen van buiten de EU mogen 
uitvoeren en verwijzen naar de bevoegde 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de betreffende onderneming in 

De ESMA registreert de buiten de EU 
gevestigde ondernemingen die in de Unie 
beleggingsdiensten of -activiteiten mogen 
verlenen in overeenstemming met de 
artikelen 36 en 37. Het register moet 
openbaar toegankelijk zijn op de website 
van de ESMA en moet informatie bevatten 
over de diensten of activiteiten die de 
ondernemingen van buiten de EU mogen 
uitvoeren en verwijzen naar de bevoegde 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de betreffende onderneming in 



AM\901887NL.doc 95/116 PE489.478v01-00

NL

het derde land. de EU.

Or. en

Amendement 800
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ESMA trekt, als aan de
voorwaarden in lid 2 is voldaan, de 
registratie van een buiten de EU gevestigde 
onderneming in het in overeenstemming 
met artikel 38 opgezette register in als:

1. De ESMA trekt de registratie van een 
buiten de EU gevestigde onderneming in 
het in overeenstemming met artikel 38 
opgezette register in als:

Or. en

Amendement 801
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming van 
buiten de EU zich bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie gedraagt op een manier die de 
belangen van de beleggers of het ordelijk 
functioneren van de markten duidelijk 
schaadt, of

a) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming uit 
een derde land zich bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie gedraagt op een manier die de 
belangen van de beleggers of het ordelijk 
functioneren van de markten duidelijk 
schaadt, of

Or. en

Motivering

Het is van belang dat professionele marktexploitanten uit de EU, zoals in aanmerking komende 
tegenpartijen en professionele beleggers, conform de voorwaarden van de artikelen 35 bis en 36 
toegang kunnen krijgen tot diensten uit derde landen.

Amendement 802
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming van 
buiten de EU zich bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie gedraagt op een manier die de 
belangen van de beleggers of het ordelijk 
functioneren van de markten duidelijk
schaadt, of

a) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming van 
buiten de EU zich bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie gedraagt op een manier die de 
belangen van de beleggers of het ordelijk 
functioneren van de markten schaadt, of

Or. en

Amendement 803
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming van 
buiten de EU bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie de voorschriften die in het derde land
gelden en op basis waarvan de Commissie 
het besluit in overeenstemming met artikel 
37, lid 1 heeft vastgesteld ernstig heeft 
overtreden.

b) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming uit 
een derde land bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie de voorschriften die gelden in het 
derde land waar haar hoofdkantoor is 
gevestigd of waarlangs het de bewuste 
diensten of activiteiten verstrekt en op 
basis waarvan de Commissie het besluit in 
overeenstemming met artikel 37, lid 1,
heeft vastgesteld ernstig heeft overtreden.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat professionele marktexploitanten uit de EU, zoals in aanmerking komende 
tegenpartijen en professionele beleggers, conform de voorwaarden van de artikelen 35 bis en 36 
toegang kunnen krijgen tot diensten uit derde landen.
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Amendement 804
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming van 
buiten de EU bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie de voorschriften die in het derde land 
gelden en op basis waarvan de Commissie 
het besluit in overeenstemming met artikel 
37, lid 1 heeft vastgesteld ernstig heeft 
overtreden.

b) De ESMA gegronde redenen heeft, 
gebaseerd op gedocumenteerde gegevens, 
om aan te nemen dat de onderneming van 
buiten de EU bij de levering van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
Unie de voorschriften die in het derde land 
gelden en op basis waarvan de Commissie 
het besluit in overeenstemming met artikel 
37, lid 1 heeft vastgesteld heeft overtreden.

De ESMA kan om intrekking worden 
verzocht door de bevoegde autoriteit van 
om het even welke lidstaat waar 
ondernemingen uit derde landen diensten 
leveren.

Or. en

Amendement 805
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De ESMA heeft de zaak doorverwezen 
naar de bevoegde autoriteit van het derde 
land en deze bevoegde autoriteit heeft geen 
passende maatregelen genomen om de 
beleggers en het goed functioneren van de 
markten in de Unie te beschermen of heeft 
niet kunnen aantonen dat de betreffende
onderneming uit een derde land voldoet 
aan de eisen die gelden in het derde land;
en

a) De ESMA heeft de zaak doorverwezen 
naar de bevoegde autoriteit van het derde 
land en de bevoegde autoriteit van dat 
derde land heeft geen passende 
maatregelen genomen om de beleggers en 
het goed functioneren van de markten in de 
Unie te beschermen of heeft niet kunnen 
aantonen dat de onderneming uit een derde 
land voldoet aan de eisen die gelden in het 
derde land; en

Or. en

Amendement 806
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ESMA stelt de Commissie 
onverwijld in kennis van maatregelen die 
zijn aangenomen in overeenstemming met 
lid 1 en publiceert het besluit op haar 
website.

3. De ESMA stelt de Commissie 
onverwijld in kennis van maatregelen die 
zijn aangenomen in overeenstemming met 
lid 1 en publiceert het besluit met 
betrekking tot de onderneming uit een 
derde land op haar website. Het besluit 
wordt gedurende een periode van 5 jaar 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 807
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie beoordeelt of de 
omstandigheden waarin het besluit in 
overeenstemming met artikel 37, lid 1 is 
vastgesteld nog bestaan met betrekking tot 
het betreffende derde land.

4. De Commissie beoordeelt opnieuw of
nog steeds wordt voldaan aan de 
voorwaarden waaronder het 
gelijkwaardigheidsbesluit in 
overeenstemming met artikel 37, lid 1 is 
vastgesteld met betrekking tot het 
betreffende derde land.

Or. en

Amendement 808
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Aanvullende vereisten

Wanneer een onderneming uit een derde 
land ten behoeve van een in aanmerking 
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komende tegenpartij of professionele 
cliënt in een lidstaat diensten of 
activiteiten in de zin van artikel 35 bis, lid 
1, of artikel 36, lid 1, levert of verricht, 
legt die lidstaat de onderneming uit een 
derde land geen aanvullende 
verplichtingen op ten aanzien van 
aangelegenheden die onder Richtlijn 
[nieuwe MiFID] of onder deze 
verordening vallen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat professionele marktexploitanten uit de EU, zoals in aanmerking komende 
tegenpartijen en professionele beleggers, conform de voorwaarden van de artikelen 35 bis en 36 
toegang kunnen krijgen tot diensten uit derde landen. Dit amendement maakt duidelijk dat het 
hier een geharmoniseerde EU-regeling betreft voor de levering van grensoverschrijdende 
diensten. Ter vergelijking wordt verwezen naar artikel 36, lid 1, tweede alinea, van MiFID2.

Amendement 809
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Titel 8 – deel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 1 bis
Verrichten van diensten met vestiging van 

een bijkantoor
Artikel 39 bis

Vestiging van een bijkantoor
1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming uit een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of 
-activiteiten en nevendiensten te 
verrichten, overeenkomstig de volgende 
bepalingen vooraf een vergunning van de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten moet verkrijgen:
a) de Commissie heeft een besluit 
genomen overeenkomstig lid 3;
b) het verrichten van diensten waarvoor 
de onderneming uit een derde land een 
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vergunning aanvraagt, is onderworpen 
aan een vergunning van en toezicht door 
het derde land waar de onderneming is 
gevestigd en aan de betrokken 
onderneming is op geldige wijze 
vergunning verleend. Het derde land waar 
de betrokken onderneming is gevestigd, 
staat niet op de lijst van niet-coöperatieve 
landen en gebieden van de Financiële 
Actiegroep (Financial Action Task Force) 
tegen witwassen van geld en 
terrorismefinanciering;
c) tussen de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaat en de bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten van het 
derde land waar de onderneming is 
gevestigd, bestaan 
samenwerkingsovereenkomsten die onder 
meer voorzien in bepalingen die de 
uitwisseling van informatie regelen met 
het oog op de handhaving van de 
integriteit van de markt en de 
bescherming van de beleggers;
d) er is voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar voor het bijkantoor;
e) er worden een of meer bestuurders van 
het bijkantoor aangewezen en zij voldoen 
aan het in artikel 9, lid 1, vastgestelde 
vereiste;
f) het derde land waar de onderneming uit 
een derde land is gevestigd, heeft met de 
lidstaat waar het bijkantoor zou worden 
gevestigd een overeenkomst gesloten die 
volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-Modelverdrag 
inzake dubbele belasting naar het 
inkomen en naar het vermogen, en die 
doeltreffende informatie-uitwisseling 
betreffende fiscale aangelegenheden, 
inclusief eventuele multilaterale 
belastingovereenkomsten, waarborgt;
g) de onderneming is op het moment van 
vergunningverlening aangesloten bij een 
overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 
maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels toegelaten of 
erkend beleggerscompensatiestelsel.
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2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming uit een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of 
–activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
bijkantoor in de Unie moeten vestigen.
3. De Commissie kan volgens de 
procedure van artikel 95 een besluit 
nemen ten aanzien van een derde land 
indien het juridische en toezichtskader 
van het betrokken derde land waarborgt 
dat ondernemingen waaraan in dat derde 
land vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze verordening en van 
Richtlijn nr. .../... (EU) [nieuwe MiFID] 
en Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.
Het prudentiële kader van een derde land
kan gelijkwaardig worden geacht als het 
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) ondernemingen die beleggingsdiensten 
en -activiteiten leveren in het betreffende 
derde land zijn gebonden aan 
vergunningverlening en doorlopend 
effectief toezicht en effectieve 
handhaving;
b) ondernemingen die beleggingsdiensten 
en -activiteiten leveren in het betreffende 
derde land zijn gebonden aan toereikende 
kapitaalvereisten en passende vereisten 
met betrekking tot aandeelhouders en 
leden van hun leidinggevend orgaan;
c) ondernemingen die beleggingsdiensten 
en -activiteiten leveren, zijn gebonden aan 
toereikende organisatievereisten op het 
gebied van interne beheersfuncties;
d) het zorgt voor transparantie en 
integriteit van de markt door 
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marktmisbruik in de vorm van handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie te 
voorkomen.
4. De in lid 1 bedoelde onderneming uit 
een derde land dient haar aanvraag in bij 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar zij voornemens is een bijkantoor te 
vestigen, na de vaststelling door de 
Commissie van het besluit waarin zij 
bepaalt dat het juridische en 
toezichtskader van het derde land waarin 
aan de onderneming uit het derde land 
vergunning is verleend, gelijkwaardig is 
aan de in lid 3 beschreven vereisten.

Artikel 39 ter
Kennisgevingsplicht
Een onderneming uit een derde land die 
voornemens is een vergunning aan te 
vragen voor het verrichten van 
beleggingsdiensten of -activiteiten en 
nevendiensten op het grondgebied van een 
lidstaat, stelt de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat in kennis van het 
volgende:
a) de naam van de autoriteit die in het 
betrokken derde land verantwoordelijk is 
voor het toezicht op de onderneming. 
Wanneer er meer dan één autoriteit voor 
het toezicht verantwoordelijk is, worden 
nadere bijzonderheden over de respectieve 
bevoegdheidsterreinen verstrekt;
b) alle relevante bijzonderheden over de 
onderneming (naam, rechtsvorm, 
statutaire zetel en adres, leden van het 
leidinggevend orgaan en relevante 
aandeelhouders) en een programma van 
werkzaamheden waarin de aangeboden 
beleggingsdiensten en/of -activiteiten 
alsmede nevendiensten en de 
organisatiestructuur van het bijkantoor 
worden vermeld en een beschrijving wordt 
gegeven van elke uitbesteding van 
belangrijke operationele taken aan derde 
partijen;
c) de naam van de bestuurders van het 
bijkantoor en de relevante documenten 
om aan te tonen dat aan de vereisten van 
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artikel 9, lid 1, van Richtlijn nr. .../... (EU) 
[nieuwe MiFID] is voldaan;
d) informatie over het aanvangskapitaal 
dat vrij beschikbaar is voor het bijkantoor.

Artikel 39 quater
Vergunningverlening
1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de onderneming uit een derde land 
voornemens is een bijkantoor te vestigen, 
verleent de vergunning pas als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de bevoegde autoriteit is ervan 
overtuigd dat aan de voorwaarden van 
artikel 41 van Richtlijn nr. .../... (EU) 
[nieuwe MiFID] is voldaan;
b) de bevoegde autoriteit is ervan 
overtuigd dat het bijkantoor van de 
onderneming uit een derde land in staat 
zal zijn het bepaalde in lid 3 in acht te 
nemen.
De onderneming uit een derde land wordt 
er binnen zes maanden na de indiening 
van een volledige aanvraag van in kennis 
gesteld of de vergunning toegekend dan 
wel geweigerd is.
2. Het bijkantoor van de onderneming uit 
een derde land waaraan overeenkomstig 
lid 1 vergunning is verleend, voldoet aan 
de verplichtingen van de artikelen 16, 17, 
23, 24, 25 en 27, artikel 28, lid 1, en 
artikel 30 van deze richtlijn en van de 
artikelen 13 tot en met 23 van Richtlijn 
nr. …/… (EU) [nieuwe MiFID] en aan de 
op grond daarvan vastgestelde 
maatregelen en staat onder toezicht van 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de vergunning is verleend.
De lidstaten mogen geen aanvullende 
verplichtingen opleggen in verband met 
de door deze richtlijn bestreken 
aangelegenheden ten aanzien van de 
organisatie en bedrijfsuitoefening van het 
bijkantoor.

Artikel 39 quinquies
Verrichten van diensten in andere 
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lidstaten
1. Een onderneming uit een derde land 
waaraan overeenkomstig artikel 43 van 
Richtlijn nr. .../... (EU) [nieuwe MiFID] 
vergunning is verleend, kan de onder de 
vergunning vallende diensten of 
activiteiten ook in andere lidstaten van de 
Unie verrichten zonder nieuwe 
bijkantoren te vestigen. Daartoe verstrekt
zij de volgende informatie aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor is gevestigd:
a) de lidstaat waarin zij voornemens is 
werkzaamheden uit te oefenen;
b) een programma van werkzaamheden 
waarin met name wordt aangegeven welke 
beleggingsdiensten of -activiteiten en 
nevendiensten zij voornemens is in de 
betrokken lidstaat te verrichten.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar het bijkantoor is gevestigd, doet deze 
informatie binnen een maand na de 
ontvangst ervan toekomen aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst die overeenkomstig artikel 83, 
lid 1, van Richtlijn nr. .../... (EU) [nieuwe 
MiFID] als contactpunt is aangewezen, 
waarna de onderneming uit het derde 
land met het verrichten van de betrokken 
dienst(en) in de lidstaten van ontvangst 
kan aanvangen.
In geval van wijziging van een van de 
overeenkomstig de eerste alinea verstrekte 
gegevens stelt de onderneming uit het 
derde land de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd 
schriftelijk van de desbetreffende 
wijziging in kennis, zulks ten minste een 
maand voordat de wijziging plaatsvindt. 
De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar het bijkantoor is gevestigd, doet de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst mededeling van die wijziging.
De onderneming blijft onderworpen aan 
het toezicht van de lidstaat waar het 
bijkantoor is gevestigd, in 
overeenstemming met artikel 43 van 
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Richtlijn nr. ... / ... (EU) [nieuwe MiFID].
2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om het 
volgende te bepalen:
a) de minimuminhoud van de in artikel 
41, lid 1, onder c), van Richtlijn nr. .../... 
(EU) [nieuwe MiFID] bedoelde 
samenwerkingsovereenkomsten om 
ervoor te zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat die een
vergunning aan een onderneming uit een 
derde land verleent, al hun 
toezichtbevoegdheden uit hoofde van deze 
richtlijn kunnen uitoefenen;
b) de gedetailleerde inhoud van het 
werkprogramma als voorgeschreven in 
artikel 42, onder b), van Richtlijn nr. ... / 
... (EU) [nieuwe MiFID];
c) de inhoud van de krachtens artikel 42, 
onder c), van Richtlijn nr. ... / ... (EU) 
[nieuwe MiFID] te verstrekken 
documenten betreffende de 
bedrijfsvoering van het bijkantoor;
d) de gedetailleerde inhoud van de 
krachtens artikel 42, onder d), van 
Richtlijn nr. ... / ... (EU) [nieuwe MiFID] 
te verstrekken informatie over het 
aanvangskapitaal dat vrij beschikbaar is 
voor het bijkantoor.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de in de 
artikelen 10 t/m 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010 bedoelde procedure.
3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen met het 
oog op de vaststelling van de 
standaardformulieren, templates en 
procedures voor de verstrekking van de 
informatie en voor de kennisgeving 
waarin de leden van dit artikel voorzien.
De ESMA legt die ontwerpen van 
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technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om de in de eerste alinea 
bedoelde technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 40 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om de voorwaarden te 
omschrijven voor de beoordeling of er 
voldoende aanvangskapitaal vrij
beschikbaar is voor het bijkantoor, 
rekening houdend met de 
beleggingsdiensten of -activiteiten die het 
bijkantoor verricht en de soort cliënten 
voor wie zij zouden worden verricht.

Deel 1 ter
Registratie en intrekking van 

vergunningen
Artikel 39 sexies

Registratie
De lidstaten leggen een register aan van 
alle ondernemingen waaraan 
overeenkomstig artikel 41 vergunning is 
verleend. Dit register is toegankelijk voor 
het publiek en bevat informatie over de 
diensten of activiteiten die 
ondernemingen uit derde landen op grond 
van hun vergunning mogen verrichten. 
Het register wordt regelmatig bijgewerkt. 
Elke verlening van een vergunning wordt 
ter kennis van de ESMA gebracht.
De ESMA stelt een lijst op van alle 
ondernemingen uit derde landen waaraan 
vergunning is verleend om diensten en 
activiteiten in de Unie te verrichten. De 
lijst bevat informatie over de diensten of 
activiteiten die ondernemingen van buiten 
de EU op grond van hun vergunning 
mogen verrichten en wordt regelmatig 
bijgewerkt. De ESMA maakt deze lijst op 
haar website bekend en houdt deze 
actueel.
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Artikel 39 septies
Intrekking van vergunningen
De bevoegde autoriteit mag de vergunning 
die overeenkomstig artikel 43 aan een 
onderneming uit een derde land is 
verleend, intrekken indien deze 
onderneming:
a) binnen een termijn van twaalf 
maanden geen gebruik maakt van de 
vergunning, uitdrukkelijk te kennen geeft 
geen gebruik van de vergunning te zullen 
maken of tijdens de zes voorafgaande 
maanden geen beleggingsdiensten of -
activiteiten heeft verricht, tenzij de 
betrokken lidstaat voorschrijft dat in die 
gevallen de vergunning vervalt;
b) de vergunning heeft verworven door 
middel van valse verklaringen of op enige 
andere onregelmatige wijze;
c) niet meer voldoet aan de voorwaarden 
op basis waarvan de vergunning is 
verleend;
d) de overeenkomstig deze richtlijn 
vastgestelde en op ondernemingen uit 
derde landen toepasselijke voorschriften 
betreffende de voorwaarden voor de 
bedrijfsuitoefening van 
beleggingsondernemingen op ernstige 
wijze en systematisch heeft overtreden;
e) in één van de gevallen verkeert waarin 
nationale voorschriften ten aanzien van 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallende aangelegenheden in 
intrekking voorzien.
Elke intrekking van een vergunning wordt 
ter kennis van de ESMA gebracht.
De intrekking wordt gedurende een 
periode van 5 jaar bekendgemaakt in de 
overeenkomstig artikel 45 opgestelde lijst.

Or. en

Motivering

Dit hoofdstuk moet worden opgenomen in de verordening en niet in de richtlijn.
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Amendement 810
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen
in overeenstemming met artikel 41 
betreffende artikel 2, lid 3, artikel 4, lid 3, 
artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 4, artikel 10, 
lid 2, artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 7, artikel 14, leden 5 en 6, 
artikel 16, lid 3, artikel 18, leden 2 en 3, 
artikel 19, lid 3, artikel 20, lid 3, artikel
28, lid 6, artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 3,
artikel 31, lid 8, artikel 32, lid 6, artikel
35, lid 10 en artikel 45, lid 2.

De Commissie is bevoegd in 
overeenstemming met artikel 41
gedelegeerde handelingen vast te stellen
betreffende de artikelen 12, lid 2, 14, lid 6, 
18, lid 3, 28, lid 6, 29, lid 6, 30, lid 3, 31, 
lid 8, 35, lid 10, en 45, lid 2.

Or. en

Motivering

Ter wille van de conformiteit met eerdere wijzigingen. 

Amendement 811
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt voor [2 jaar na de 
toepassing van MiFIR zoals gespecificeerd 
in artikel 41, lid 2], na raadpleging van de 
ESMA, verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over het effect in de 
praktijk van de transparantieverplichtingen 
die zijn vastgelegd in de artikelen 3 tot en 
met 6 en 9 tot en met 12, in het bijzonder 
over de toepassing en verdere 
doelmatigheid van de vrijstellingen van de 
verplichtingen tot transparantie voor de 
handel op grond van artikel 3, lid 2, en 
artikel 4, leden 2 en 3.

1. De Commissie brengt voor [2 jaar na de 
toepassing van MiFIR zoals gespecificeerd 
in artikel 41, lid 2], na raadpleging van de 
ESMA, verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over het effect in de 
praktijk van de transparantieverplichtingen 
die zijn vastgelegd in de artikelen 3 tot en 
met 12, in het bijzonder over de toepassing 
en verdere doelmatigheid van de 
vrijstellingen van de verplichtingen tot 
transparantie voor de handel op grond van 
artikel 3, lid 2, en artikel 4, leden 2 en 3, 
alsmede van artikel 8.
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Or. en

Motivering

Het effect van transparantieverplichtingen op de niet-aandelenmarkten moet zorgvuldig worden 
onderzocht aangezien het hier een volstrekt nieuw concept betreft.

Amendement 812
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie brengt voor [2 jaar na de 
toepassing van MiFIR zoals gespecificeerd 
in artikel 41, lid 2], na raadpleging van 
ESMA, verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over het 
functioneren van artikel 13, onder meer 
met betrekking tot de vraag of de inhoud 
en vorm van de transactiemeldingen die 
zijn ontvangen en uitgewisseld tussen 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen in 
overeenstemming met artikel 13, lid 1, 
mogelijk maken. De Commissie kan 
passende voorstellen doen, waaronder de 
eis dat transacties worden gemeld aan een 
door ESMA aangewezen systeem in plaats 
van aan de bevoegde autoriteiten, zodat de
betrokken bevoegde autoriteiten toegang
krijgen tot alle informatie die op grond van 
dit artikel is gemeld.

2. De Commissie brengt voor [2 jaar na de 
toepassing van MiFIR zoals gespecificeerd 
in artikel 41, lid 2], na raadpleging van 
ESMA, verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over het 
functioneren van artikel 13, onder meer 
met betrekking tot de vraag of de inhoud 
en vorm van de transactiemeldingen die 
zijn ontvangen en uitgewisseld tussen 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen in 
overeenstemming met artikel 13, lid 1, 
mogelijk maken. De Commissie kan 
passende voorstellen doen, waaronder de 
eis dat transacties in plaats van aan de 
bevoegde autoriteiten worden gemeld aan 
een door ESMA aangewezen systeem dat
de betrokken bevoegde autoriteiten in real 
time toegang geeft tot alle informatie die 
op grond van dit artikel is gemeld, en dat 
kan dienen als geconsolideerde
transactiemeldingsregeling als bedoeld in 
de richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/39/EG 
(2011/0298(COD)) en als gecentraliseerd 
samenwerkingssysteem overeenkomstig de 
doelstellingen van de verordening 
betreffende handel met voorwetenschap 
en marktmanipulatie (C7-0360/2011), 
waarmee misbruik op verscheidene 
markten en in verscheidene landen kan 
worden opgemerkt.
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Or. fi

Amendement 813
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Binnen [2 jaar nadat de MiFIR 
conform artikel 41, lid 2, van toepassing is 
geworden], brengt de Commissie na 
raadpleging van de ESMA aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de mogelijkheid tot ontwikkeling 
van een Europees beste bied- en 
laatprijssysteem voor geconsolideerde 
noteringen en over de vraag of dit een 
geschikte commerciële oplossing zou zijn 
voor het verminderen van informationele 
asymmetrieën tussen marktdeelnemers, en 
voor toezichthouders een instrument zou 
kunnen zijn om beter toezicht te houden 
op de noteringsactiviteiten op 
handelsplatforms.

Or. en

Motivering

Hoewel de invoering van een Europees beste bied- en laatprijssysteem in de huidige Europese 
handelscontext een dure aangelegenheid zou zijn, zou de ESMA zich erover moeten beraden of 
dit een na te streven doel zou moeten zijn, aangezien de financiële markten in de EU steeds 
geïntegreerder en geavanceerder worden.

Amendement 814
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan artikel 67, lid 2 van Verordening 
[EMIR] wordt de volgende alinea 
toegevoegd: "Een transactieregister geeft 
gegevens door aan de bevoegde 
autoriteiten in overeenstemming met de 

Aan artikel 81, lid 3 van Verordening 
[EMIR] wordt de volgende alinea 
toegevoegd: "Een transactieregister geeft 
gegevens door aan de bevoegde 
autoriteiten in overeenstemming met de 
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vereisten op grond van artikel 23 van 
Verordening [MiFIR]."

vereisten op grond van artikel 23 van 
Verordening [MiFIR]."

Or. en

Amendement 815
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 1 van Verordening [EMIR] 
wordt de volgende alinea toegevoegd:
"5 bis. De clearingverplichting uit hoofde 
van artikel 4 en de rapportageverplichting 
krachtens artikel 9 zijn niet van 
toepassing op derivatencontracten waarbij 
een lid van het ESCB tegenpartij is."
(Voor de duidelijkheid zij erop gewezen dat 
het voorstel tot amendering van artikel 1 
van de [EMIR] verordening gebaseerd is 
op het plenaire compromis dat het 
Europees Parlement op 29 maart 2012 in 
eerste lezing heeft bereikt ("het 
compromis") en niet op het voorstel van de 
Commissie van 15.9.2010, COM(2010)484 
("het Commissievoorstel").

Or. en

Motivering

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative contract 
to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and reporting 
obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen under Regulation 
[EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any derivative contract 
they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view that this reporting 
could severely compromise the effectiveness of operations conducted by central banks as part of 
their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary policy or foreign exchange 
operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is particularly true where the 
counterparties of a member of the ESCB would be obliged to report information relating to 
specific types of derivative contracts as the size of those derivative contracts at certain times 
could allow market participants to identify almost immediately ESCB central banks’ transactions 
as such, even without the release of their name. The above amendment also aims at clarifying 
that, in view of the subjective exemption provided to the members of the ESCB, derivative 
contracts to which a member of the ESCB is counterparty are exempt from the clearing 
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obligation. Against this backdrop and in order to ensure consistency with the corresponding 
amendments suggested to the proposed MiFIR, (see paragraph 7 and amendment 12 of ECB 
opinion CON/2012/21), it is recommended to amend Regulation [EMIR] to ensure that 
derivative contracts to which a member of the ESCB is counterparty are exempt from clearing 
and reporting obligations.

Amendement 816
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 71, lid 3, van Verordening 
[EMIR] wordt de volgende alinea 
toegevoegd: "De artikelen [3] en [8] zijn 
pas 5 jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening van toepassing op 
intragroeptransacties. Daarom worden de 
voorwaarden 2 (a) (i) en 2 (a) (iv) tijdens 
deze periode van 5 jaar uit de definitie van 
intragroeptransacties in artikel [2 bis] van 
deze verordening verwijderd." 

Or. en

Amendement 817
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
Wijziging van Verordening (EU) nr. 

236/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende baissetransacties en 

bepaalde aspecten van 
kredietverzuimswaps

Artikel 10 van de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende baissetransacties en bepaalde 
aspecten van kredietverzuimswaps wordt 
als volgt gewijzigd: "De artikelen 5, 6, 7, 
8, 12 en 13 en de artikelen 18 tot en met 
29 zijn van toepassing op alle natuurlijke 
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en rechtspersonen die binnen de Unie of 
in een derde land woonachtig of gevestigd 
zijn".

Or. fr

Motivering

Om het risico van ontduiking van de Europese regelgeving te voorkomen en om te waarborgen 
dat deze regel daadwerkelijk wordt toegepast, zou het wenselijk zijn de MiFIR als instrument te 
gebruiken om het desbetreffende artikel 10 in dier voege aan te passen dat de zgn. "locate rule" 
en de noodmaatregelen effectief van toepassing zijn op natuurlijke en rechtspersonen die binnen 
de Unie of in een derde land woonachtig of gevestigd zijn. 

Amendement 818
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bestaande ondernemingen in derde 
landen moeten tot [4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
de mogelijkheid hebben om in 
overeenstemming met de nationale 
regelingen diensten en activiteiten te 
blijven leveren in de lidstaten.

1. Bestaande ondernemingen uit derde 
landen moeten tot 31 december 2016 de 
mogelijkheid hebben om in 
overeenstemming met de nationale 
regelingen diensten en activiteiten aan 
niet-professionele cliënten in de lidstaten
te blijven leveren.

Or. en

Amendement 819
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Titel V van deze verordening is pas 
3 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening van toepassing op 
intragroeptransacties. Daarom worden de 
voorwaarden 2 (a) (i) en 2 (a) (iv) tijdens 
deze periode van 3 jaar uit de definitie van 
intragroeptransacties in artikel [2 bis] van 
Verordening [ ] (EMIR) verwijderd. 

Or. en
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Amendement 820
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Titel V van deze verordening is pas 
5 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening van toepassing op 
intragroeptransacties. Daarom worden de 
voorwaarden 2 (a) (i) en 2 (a) (iv) tijdens 
deze periode van 5 jaar uit de definitie van 
intragroeptransacties in artikel [2 bis] van 
Verordening (EMIR) verwijderd. 

Or. en

Motivering

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not comply 
with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative impact on 
financial groups, members of which are located in countries where the legislative process for 
introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are many G-20 
countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in place regulations 
that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are waiting for the outcome of 
European and US regulators. As time is needed to develop similar legal frameworks in these 
countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be offered to avoid forcing these 
intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading venue.

Amendement 821
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – 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 geldigheid 
van lid 2 te verlengen, rekening houdend 
met de gelijkwaardigheidsbesluiten die de 
Commissie al heeft vastgesteld op grond 
van artikel 37 en de verwachte 

Schrappen
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ontwikkelingen in het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen.

Or. en

Amendement 822
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is geldig vanaf [24 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening], met uitzondering van artikel 
2, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, 
artikel 8, lid 4, artikel 10, lid 2, artikel 11, 
lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 7, 
artikel 14, leden 5 en 6, artikel 16, lid 3, 
artikel 18, leden 2 en 3, artikel 19, lid 3, 
artikel 20, lid 3, artikel 23, lid 8, artikel 24, 
lid 5, artikel 26, artikel 28, lid 6, artikel 29, 
lid 6, artikel 30, lid 3 en de artikelen 31, 
32, 33, 34 en 35, die onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van deze verordening van 
kracht worden.

Deze verordening is geldig vanaf [24 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening], met uitzondering van artikel 
2, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, 
artikel 8, lid 4, artikel 10, lid 2, artikel 11, 
lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 7, 
artikel 14, leden 5 en 6, artikel 16, lid 3, 
artikel 18, leden 2 en 3, artikel 19, lid 3, 
artikel 20, lid 3, artikel 23, lid 8, artikel 24, 
lid 5, artikel 25, artikel 26, artikel 28, lid 6, 
artikel 29, lid 6, artikel 30, lid 3 en de 
artikelen 31, 32, 33, 34 en 35, die 
onmiddellijk na de inwerkingtreding van 
deze verordening van kracht worden.

Or. en

Amendement 823
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is geldig vanaf [24 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening], met uitzondering van artikel 
2, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, 
artikel 8, lid 4, artikel 10, lid 2, artikel 11, 
lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 7, 
artikel 14, leden 5 en 6, artikel 16, lid 3, 
artikel 18, leden 2 en 3, artikel 19, lid 3, 
artikel 20, lid 3, artikel 23, lid 8, artikel 24, 
lid 5, artikel 26, artikel 28, lid 6, artikel 29, 

Deze verordening is geldig vanaf [12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening], met uitzondering van artikel 
2, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, 
artikel 8, lid 4, artikel 10, lid 2, artikel 11, 
lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 7, 
artikel 14, leden 5 en 6, artikel 16, lid 3, 
artikel 18, leden 2 en 3, artikel 19, lid 3, 
artikel 20, lid 3, artikel 23, lid 8, artikel 24, 
lid 5, artikel 26, artikel 28, lid 6, artikel 29, 
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lid 6, artikel 30, lid 3 en de artikelen 31, 
32, 33, 34 en 35, die onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van deze verordening van 
kracht worden.

lid 6, artikel 30, lid 3 en de artikelen 31, 
32, 33, 34 en 35, die onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van deze verordening van 
kracht worden.

Or. en

Amendement 824
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor personen die voorheen op grond van 
artikel 2, lid 1, letter k), buiten de 
toepassing van Richtlijn 2004/39/EG 
vielen, treedt deze verordening [twee jaar 
na de datum van inwerkingtreding van de 
verordening] in werking.

Or. de

Motivering

De MiFIR-verordening gaat in de toekomst ook gelden voor nieuwe marktdeelnemers, die er tot 
dusver niet onder vielen. Zij moeten voor het eerst aan ingewikkelde voorwaarden voldoen en 
bovendien herstructureringen uitvoeren. In tegenstelling daartoe hoeven financiële 
ondernemingen slechts aan aanvullende voorwaarden te voldoen. Daarom hebben die 
ondernemingen een langere omschakelingstijd nodig.


