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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0482),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0264/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de 
Commissie juridische zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder onnodig 

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder dat de 
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afbreuk te doen aan de voordelen die 
baissetransacties te bieden hebben voor de 
kwaliteit en efficiëntie van de markten.

werking van de financiële markten van de 
Unie daaronder te lijden heeft.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie moet niet alleen 
meer werk maken van de regulering van 
de vraagzijde op de markten voor 
kredietverzuimswaps, maar moet vóór 1 
januari 2012 tevens aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uitbrengen 
over de activiteiten van handelaren die 
opereren aan de aanbodzijde van deze 
markten, om te kunnen garanderen dat 
deze in geval van een kredietgebeurtenis 
solvabel zijn, en zij moet daartoe 
eventueel passende voorstellen indienen. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Commoditymarkten, en in het 
bijzonder landbouwgoederenmarkten 
vallen niet onder de toepassing van deze 
verordening. Aangezien bepaalde in deze 
verordening genoemde risico's zich ook 
op die markten kunnen voordoen, moet de 
Commissie vóór 1 januari 2012 aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uitbrengen over de op die markten 
bestaande risico's – onder inachtneming 
van de specifieke kenmerken daarvan –
en daartoe eventueel passende voorstellen 
indienen. 
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om voortdurend toezicht te kunnen
houden op aangegane posities, moet in 
het kader van de 
transparantieverplichtingen ook van 
geleveragede hausseposities kennis 
worden gegeven.

Or. en

Motivering

Aan geleveragede hausseposities zijn soortgelijke risico's verbonden als aan baisseposities.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De kennisgeving aan toezichthouders 
van aanzienlijke netto baisseposities in
overheidsschuld zou belangrijke 
informatie opleveren die hen moet helpen 
nagaan of dergelijke posities daadwerkelijk 
systeemrisico's met zich meebrengen, dan 
wel voor oneerlijke doeleinden worden 
aangewend. Daarom dient te worden 
voorgeschreven dat toezichthouders in 
kennis moeten worden gesteld van 
aanzienlijke netto baisseposities in
overheidsschuld in de Unie. Er mag slechts 
worden geëist dat alleen toezichthouders 
van dergelijke posities in kennis moeten 
worden gesteld, omdat de bekendmaking 
van deze informatie aan de markten voor 
dergelijke instrumenten een nadelig effect 
kan sorteren op de markten voor
overheidsschuld waar er reeds van een 
verminderde liquiditeit sprake is. Ook dient 

(7) De kennisgeving aan toezichthouders 
van aanzienlijke netto baisseposities in
overheids- en bedrijfsschuldpapier zou 
belangrijke informatie opleveren die hen 
moet helpen nagaan of dergelijke posities 
daadwerkelijk systeemrisico's met zich 
meebrengen, dan wel voor oneerlijke 
doeleinden worden aangewend. Daarom 
dient te worden voorgeschreven dat 
toezichthouders in kennis moeten worden 
gesteld van aanzienlijke netto 
baisseposities in overheids- en 
bedrijfsschuldpapier in de Unie. Er mag 
slechts worden geëist dat alleen 
toezichthouders van dergelijke posities in 
kennis moeten worden gesteld, omdat de 
bekendmaking van deze informatie aan de 
markten voor dergelijke instrumenten een 
nadelig effect kan sorteren op de markten 
voor overheids- en bedrijfsschuldpapier
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te worden geëist dat kennis wordt gegeven 
van aanzienlijke posities op
overheidsemittenten welke met behulp van 
kredietverzuimswaps zijn opgebouwd.

waar er reeds van een verminderde 
liquiditeit sprake is. Ook dient te worden 
geëist dat kennis wordt gegeven van 
aanzienlijke posities op emittenten van 
overheids- en bedrijfsschuldpapier welke 
met behulp van kredietverzuimswaps zijn 
opgebouwd.

Or. en

Motivering

Voor bedrijfsschuldpapier en daaraan gerelateerde kredietverzuimswaps moet dezelfde 
kennisgevingsverplichting gelden als voor overheidsschuld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om tot een alomvattend en doeltreffend 
transparantievereiste te komen, is het van 
belang dat niet alleen melding wordt 
gemaakt van baisseposities die door het 
verhandelen van aandelen of
overheidsschuld op handelsplatforms zijn 
ontstaan, maar ook van baisseposities die 
door handel buiten de handelsplatforms om 
zijn ontstaan, en economische netto 
baisseposities die door het gebruik van 
derivaten zijn ontstaan.

(9) Om tot een alomvattend en doeltreffend 
transparantievereiste te komen, is het van 
belang dat niet alleen melding wordt 
gemaakt van baisseposities en 
geleveragede hausseposities die door het 
verhandelen van aandelen of overheids-
dan wel bedrijfsschuldpapier op 
handelsplatforms zijn ontstaan, maar ook 
van baisseposities en geleveragede 
hausseposities die door handel buiten de 
handelsplatforms om zijn ontstaan, en 
economische netto baisseposities en netto 
geleveragede hausseposities die door het 
gebruik van derivaten zijn ontstaan.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een 
transparantieregeling te waarborgen dat 

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een 
transparantieregeling te waarborgen dat 
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volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen 
wordt verstrekt. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde 
informatie dient meer in het bijzonder met 
zowel baisse- als hausseposities rekening te 
worden gehouden, zodat waardevolle 
informatie wordt verstrekt over de netto 
baissepositie van de natuurlijke of 
rechtspersoon in aandelen, overheidsschuld 
en kredietverzuimswaps.

volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen 
wordt verstrekt. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde 
informatie dient meer in het bijzonder met 
zowel baisse- als hausseposities rekening te 
worden gehouden, zodat waardevolle 
informatie wordt verstrekt over de netto 
baissepositie en de netto geleveragede 
hausseposities van de natuurlijke of 
rechtspersoon in aandelen, overheidsschuld 
en kredietverzuimswaps.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij de berekening van de baissepositie 
of de haussepositie moet elke vorm van 
economisch belang in aanmerking worden 
genomen die een natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot het 
geplaatst kapitaal van een onderneming of 
de uitgegeven overheidsschuld van de 
betrokken lidstaat of de Unie. Er dient met 
name rekening te worden gehouden met 
een dergelijk belang dat direct of indirect 
via derivaten zoals opties, futures, 
contracten ter verrekening van verschillen 
en spread bets met betrekking tot aandelen 
of overheidsschuld is verkregen. In geval 
van posities in overheidsschuld dient ook 
rekening te worden gehouden met 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
emittenten van overheidsschuld.

(11) Bij de berekening van de baissepositie 
of de haussepositie moet elke vorm van 
economisch belang in aanmerking worden 
genomen die een natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot het 
geplaatst kapitaal van een onderneming of 
de uitgegeven overheidsschuld van de 
betrokken lidstaat of de Unie. Er dient met 
name rekening te worden gehouden met 
een dergelijk belang dat direct of indirect 
via derivaten zoals opties, futures, 
contracten ter verrekening van verschillen 
en spread bets met betrekking tot aandelen 
of overheidsschuld is verkregen, alsmede 
via indices, beleggingsmandjes of 
indexfondsen. In geval van posities in
overheids- en bedrijfsschuldpapier dient 
ook rekening te worden gehouden met 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
emittenten van overheidsschuld.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities
en netto geleveragede hausseposities in 
aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die als short orders worden 
uitgevoerd, moeten worden gemarkeerd, 
zodat aanvullende informatie wordt 
verkregen over het volume van de 
baissetransacties in aandelen die er
plaatsvinden. De informatie over
baissetransacties dient door het 
handelsplatform of – wanneer de orders 
niet op handelsplatforms worden 
uitgevoerd – door de 
beleggingsonderneming te worden 
gebundeld en ten minste dagelijks in 
beknopte vorm te worden bekendgemaakt, 
eveneens met de bedoeling de bevoegde 
autoriteiten en marktdeelnemers te helpen 
bij de monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

Or. en

Motivering

Om voor de gehele Unie billijke concurrentievoorwaarden te kunnen garanderen, ligt het voor 
de hand te eisen dat alle short orders – ongeacht de plaats waar zij worden verhandeld –
verplicht moeten worden gemarkeerd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in het onderliggende
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overheidsschuld tegenover staat, kan
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

overheids- of bedrijfsschuldpapier
tegenover staat, komt economisch gezien
neer op het innemen van een baissepositie 
in het onderliggende schuldinstrument. Bij 
de berekening van een netto baissepositie 
in overheids- of bedrijfsschuldpapier
dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van
overheids- of bedrijfsschuldpapier in 
aanmerking te worden genomen. De met 
kredietverzuimswaps verband houdende 
positie dient in aanmerking te worden 
genomen om uit te maken of een 
natuurlijke of rechtspersoon een 
aanzienlijke netto baissepositie in
overheids- of bedrijfsschuldpapier heeft 
waarvan een bevoegde autoriteit in kennis 
moet worden gesteld, dan wel een 
aanzienlijke ongedekte positie heeft die 
met een kredietverzuimswap met 
betrekking tot een emittent van overheids-
of bedrijfschuldpapier verband houdt, 
waarvan de autoriteit in kennis moet 
worden gesteld.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met het oog op een continue bewaking 
van de posities dienen de 
transparantieverplichtingen ook voor te 
schrijven dat wordt gemeld of openbaar 
wordt gemaakt wanneer een verandering in 
een netto baissepositie resulteert in een 
stijging tot boven of daling tot onder 
bepaalde drempels.

(14) Met het oog op een continue bewaking 
van de posities dienen de 
transparantieverplichtingen ook voor te 
schrijven dat wordt gemeld of openbaar 
wordt gemaakt wanneer een verandering in 
een netto baissepositie of een geleveragede 
haussepositie resulteert in een stijging tot 
boven of daling tot onder bepaalde 
drempels.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om doeltreffend te zijn, is het van 
belang dat de transactieverplichtingen van 
toepassing zijn ongeacht waar de 
natuurlijke of rechtspersoon is gevestigd, 
ook als deze buiten de Unie is gevestigd 
maar een aanzienlijke netto baissepositie 
heeft op een onderneming waarvan 
aandelen tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
dan wel een netto baissepositie in 
overheidsschuld die door een lidstaat of de 
Unie is uitgegeven.

(15) Om doeltreffend te zijn, is het van 
belang dat de transactieverplichtingen van 
toepassing zijn ongeacht waar de 
natuurlijke of rechtspersoon is gevestigd, 
ook als deze buiten de Unie is gevestigd 
maar een aanzienlijke netto baissepositie of 
netto geleveragede hausseposities heeft op 
een onderneming waarvan aandelen tot de 
handel op een handelsplatform in de Unie 
zijn toegelaten, dan wel een netto 
baissepositie in hetzij overheidsschuld die 
door een lidstaat of de Unie is uitgegeven, 
hetzij bedrijfsschuldpapier.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen.
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen het 
potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt, of dat er volatiliteit
dan wel marktmisbruik optreedt. Om deze 
risico's te beperken, is het raadzaam om 
voor baissetransacties het bezit van eerder 
geleende effecten of effecten waarop de 
leninggarantie berust als voorwaarde te 
hanteren. Het verdient ook aanbeveling in 
vereisten te voorzien met betrekking tot 
buy-in-procedures en boetes voor een 
eventuele mislukte afwikkeling van 
transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.
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zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aan overheidsschuld gerelateerde 
kredietverzuimswaps dienen te zijn 
gebaseerd op het principe dat daaraan een 
verzekerbaar belang ten grondslag moet 
liggen. Het innemen of aanhouden van 
ongedekte posities in aan overheidsschuld 
gerelateerde kredietverzuimswaps moet 
derhalve worden verboden.

Or. en

Motivering

Aan overheidsschuld gerelateerde kredietverzuimswaps mogen alleen voor hedgingdoeleinden 
worden gebruikt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Marktmakingactiviteiten spelen een 
cruciale rol bij het verzekeren van de 
liquiditeit van de markten in de Unie en de 
marktmakers dienen baisseposities in te 
nemen om deze rol te kunnen vervullen.
Indien aan dergelijke activiteiten eisen 
worden gesteld, dan kan dit het vermogen 
ervan om de liquiditeit te verzekeren 
ernstig beperken en een bijzonder 
ongunstig effect hebben op de efficiëntie
van de markten in de Unie. Bovendien 
wordt ervan uitgegaan dat marktmakers 
slechts voor zeer korte perioden 
aanzienlijke baisseposities innemen.

(19) Marktmakingactiviteiten spelen een 
cruciale rol bij het verzekeren van de 
liquiditeit van de markten in de Unie en de 
marktmakers dienen baisseposities in te 
nemen om deze rol te kunnen vervullen.
Indien aan dergelijke activiteiten
inadequate eisen worden verbonden, dan 
kan dit het vermogen ervan om de 
liquiditeit te verzekeren ernstig beperken 
en een bijzonder ongunstig effect hebben 
op de werking van de markten in de Unie.
Bovendien wordt ervan uitgegaan dat 
marktmakers slechts voor zeer korte 
perioden aanzienlijke baisseposities 
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Daarom is het raadzaam natuurlijke of 
rechtspersonen die dergelijke activiteiten 
ontplooien, vrij te stellen van vereisten die 
hen kunnen hinderen bij het vervullen van 
een dergelijke functie en die daardoor de 
markten van de Unie in negatieve zin 
kunnen beïnvloeden. Om ook 
gelijkwaardige entiteiten uit derde landen 
te bestrijken, is een procedure vereist om 
de gelijkwaardigheid van markten van 
derde landen te toetsen. De vrijstelling 
dient van toepassing te zijn op de 
verschillende categorieën 
marktmakingactiviteiten maar niet op 
handel voor eigen rekening. Het verdient 
ook aanbeveling bepaalde transacties op de 
primaire markt, zoals die met betrekking 
tot overheidsschuld en 
stabilisatieregelingen, vrij te stellen omdat 
dit belangrijke activiteiten zijn die tot de 
efficiënte werking van de markten 
bijdragen. De bevoegde autoriteiten dienen 
in kennis te worden gesteld wanneer van 
vrijstellingen wordt gebruikgemaakt en 
dienen de bevoegdheid te hebben een 
natuurlijke of rechtspersoon te verbieden 
van een vrijstelling gebruik te maken als 
deze niet voldoet aan de criteria om voor 
de vrijstelling in aanmerking te komen. De 
bevoegde autoriteiten dienen tevens in staat 
te zijn informatie van de natuurlijke of 
rechtspersoon te verlangen om na te gaan 
op welke wijze hij van de vrijstelling 
gebruikmaakt.

innemen. Daarom is het raadzaam 
natuurlijke of rechtspersonen die dergelijke 
activiteiten ontplooien, vrij te stellen van 
vereisten die hen kunnen hinderen bij het 
vervullen van een dergelijke functie en die 
daardoor de markten van de Unie in 
negatieve zin kunnen beïnvloeden. Om ook 
gelijkwaardige entiteiten uit derde landen 
te bestrijken, is een procedure vereist om 
de gelijkwaardigheid van markten van 
derde landen te toetsen. De vrijstelling 
dient van toepassing te zijn op de 
verschillende categorieën 
marktmakingactiviteiten maar niet op 
handel voor eigen rekening. Het verdient 
ook aanbeveling bepaalde transacties op de 
primaire markt, zoals die met betrekking 
tot overheidsschuld en 
stabilisatieregelingen, vrij te stellen omdat 
dit belangrijke activiteiten zijn die tot de 
efficiënte werking van de markten 
bijdragen. De bevoegde autoriteiten dienen 
in kennis te worden gesteld wanneer van 
vrijstellingen wordt gebruikgemaakt en 
dienen de bevoegdheid te hebben een 
natuurlijke of rechtspersoon te verbieden 
van een vrijstelling gebruik te maken als 
deze niet voldoet aan de criteria om voor 
de vrijstelling in aanmerking te komen. De 
bevoegde autoriteiten dienen tevens in staat 
te zijn geregeld informatie van de 
natuurlijke of rechtspersoon te verlangen 
om na te gaan op welke wijze hij van de 
vrijstelling gebruikmaakt.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 



PR\840448NL.doc 15/84 PE454.372v01-00

NL

handelsplatform baissetransacties in het
financiële instrument op het betrokken 
handelsplatform tijdelijk te beperken, 
zodat zij, in voorkomend geval, snel 
kunnen optreden en gedurende een periode 
van 24 uur een wanordelijke prijsdaling 
van het desbetreffende instrument kunnen 
voorkomen.

handelsplatform baissetransacties in dat
financiële instrument tijdelijk te beperken, 
zodat zij, in voorkomend geval, snel 
kunnen optreden en gedurende een periode 
van 24 uur een wanordelijke prijsdaling 
van het desbetreffende instrument kunnen 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Het is inconsistent om de mogelijkheid tot het aangaan van baissetransacties te beperken tot één 
bepaald handelsplatform, aangezien eventueel optredende problemen te wijten zijn aan het 
desbetreffende financieel instrument en niet aan een bepaald handelsplatform.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Hoewel de bevoegde autoriteiten 
veelal in de beste positie zullen verkeren 
om een ongunstige gebeurtenis of 
ontwikkeling te monitoren en daar snel op 
te reageren, moet ook de EAEM worden 
gemachtigd om zelf maatregelen te treffen 
wanneer baissetransacties en andere 
daarmee samenhangende activiteiten de 
ordelijke werking en integriteit van 
financiële markten of de stabiliteit van het 
geheel of van een deel van het financiële 
stelsel van de Unie bedreigen, wanneer er 
van grensoverschrijdende gevolgen sprake 
is, en wanneer de door de bevoegde 
autoriteiten getroffen maatregelen niet 
volstaan om aan de bedreiging het hoofd te 
bieden. De EAEM dient zoveel mogelijk 
overleg te plegen met het Europees Comité 
voor systeemrisico's, alsook met andere 
relevante autoriteiten wanneer de 
maatregel effecten kan sorteren die verder 
reiken dan de financiële markten, zoals het 
geval kan zijn voor van grondstoffen 
afgeleide instrumenten die worden gebruikt 
om fysieke posities af te dekken.

(25) Hoewel de bevoegde autoriteiten 
veelal in de beste positie zullen verkeren 
om een ongunstige gebeurtenis of 
ontwikkeling te monitoren en daar snel op 
te reageren, moet ook de ETA (EAEM)
worden gemachtigd om zelf maatregelen te 
treffen wanneer baissetransacties en andere 
daarmee samenhangende activiteiten de 
ordelijke werking en integriteit van 
financiële markten of de stabiliteit van het 
geheel of van een deel van het financiële
stelsel van de Unie bedreigen, wanneer er 
van grensoverschrijdende gevolgen sprake 
is, en wanneer de door de bevoegde 
autoriteiten getroffen maatregelen niet 
volstaan om aan de bedreiging het hoofd te 
bieden. De ETA (EAEM) dient het bij 
Verordening (EU) nr. .../2010 ingestelde
Europees Comité voor systeemrisico's
(ECSR) alsook andere relevante 
autoriteiten waar mogelijk te informeren
wanneer de bewuste maatregel effecten kan 
sorteren die verder reiken dan de financiële 
markten, zoals het geval kan zijn voor van 
grondstoffen afgeleide instrumenten die 
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worden gebruikt om fysieke posities af te 
dekken.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aan de EAEM dient een algemene 
bevoegdheid te worden verleend om een 
onderzoek in te stellen naar een 
aangelegenheid of praktijk die met 
baissetransacties of het gebruik van 
kredietverzuimswaps verband houdt, 
teneinde na te gaan of de aangelegenheid 
of praktijk een potentiële bedreiging voor 
de financiële stabiliteit of voor het 
marktvertrouwen vormt. Wanneer de 
EAEM een dergelijk onderzoek instelt, 
dient zij een verslag met haar bevindingen 
te publiceren.

(29) Aan de ETA (EAEM) dient een 
algemene bevoegdheid te worden verleend 
om een onderzoek in te stellen naar een 
aangelegenheid of praktijk die met 
baissetransacties of het gebruik van 
kredietverzuimswaps verband houdt, 
teneinde na te gaan of de aangelegenheid 
of praktijk een potentiële bedreiging voor 
de financiële stabiliteit of voor het 
marktvertrouwen vormt. Wanneer de ETA 
(EAEM) een dergelijk onderzoek instelt, 
dient zij een verslag met haar bevindingen 
te publiceren. Daarnaast moet de ETA 
(EAEM) ook in de gelegenheid worden 
gesteld ter plaatse inspecties te verrichten.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De onderhavige verordening 
eerbiedigt de grondrechten en volgt de 
beginselen die met name door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn erkend, en in het 
bijzonder het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens dat in artikel 16 van het
Verdrag en in artikel 8 van het Handvest is 
erkend. Met name transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities, 

(31) De onderhavige verordening 
eerbiedigt de grondrechten en volgt de 
beginselen die met name door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie
(Handvest) zijn erkend, en in het bijzonder 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens dat in artikel 16 van het
VWEU en in artikel 8 van het Handvest is 
erkend. Met name transparantie ten aanzien 
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inclusief de openbaarmaking ervan indien 
de onderhavige verordening zulks 
voorschrijft, is noodzakelijk met het oog op 
de stabiliteit van de financiële markten en 
de bescherming van de beleggers. Een 
dergelijke transparantie zal toezichthouders 
in staat stellen het gebruik van 
baissetransacties in combinatie met 
oneerlijke strategieën en de gevolgen 
daarvan voor de goede werking van de 
markten te detecteren. Voorts kan een 
dergelijke transparantie 
informatieasymmetrieën helpen vermijden 
en er aldus voor zorgen dat alle 
marktdeelnemers voldoende zijn 
geïnformeerd over de mate waarin 
baissetransacties de prijzen beïnvloeden.
Het uitwisselen of doorgeven van 
informatie door bevoegde autoriteiten moet 
in overeenstemming zijn met de 
voorschriften betreffende het doorgeven 
van persoonsgegevens neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. Het 
uitwisselen of doorgeven van informatie 
door de EAEM moet in overeenstemming 
zijn met de voorschriften betreffende het 
doorgeven van persoonsgegevens 
neergelegd in Verordening (EG) nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens, die geheel 
van toepassing dient te zijn op de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van deze verordening.

van aanzienlijke netto baisseposities en 
netto geleveragede hausseposities, 
inclusief de openbaarmaking ervan indien 
de onderhavige verordening zulks 
voorschrijft, is noodzakelijk met het oog op 
de stabiliteit van de financiële markten en 
de bescherming van de beleggers. Een 
dergelijke transparantie zal toezichthouders 
in staat stellen het gebruik van 
baissetransacties in combinatie met 
oneerlijke strategieën en de gevolgen 
daarvan voor de goede werking van de 
markten te detecteren. Voorts kan een 
dergelijke transparantie 
informatieasymmetrieën helpen vermijden 
en er aldus voor zorgen dat alle 
marktdeelnemers voldoende zijn 
geïnformeerd over de mate waarin 
baissetransacties de prijzen beïnvloeden.
Het uitwisselen of doorgeven van 
informatie door bevoegde autoriteiten moet 
in overeenstemming zijn met de 
voorschriften betreffende het doorgeven 
van persoonsgegevens neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. Het 
uitwisselen of doorgeven van informatie 
door de ETA (EAEM) moet in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
betreffende het doorgeven van 
persoonsgegevens neergelegd in
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen en 
organen van de Unie en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens, die geheel 
van toepassing dient te zijn op de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van deze verordening.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de sancties 
vaststellen die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening, en de toepassing van die 
sancties waarborgen. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

(32) De lidstaten moeten de sancties 
vaststellen die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening, en de toepassing van die 
sancties waarborgen. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De ETA (EAEM) moet de lidstaten 
ondersteunen bij het streven naar 
harmonisatie van sanctieregelingen. 
Tevens moet de ETA (EAEM) worden 
geïnformeerd over alle door de lidstaten 
genomen sancties.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De Commissie dient te worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag gedelegeerde handelingen 
vast te stellen. Er dienen met name 
gedelegeerde handelingen te worden 
vastgesteld met betrekking tot details 
inzake de berekening van baisseposities, 
wanneer een natuurlijke of rechtspersoon 
een met een kredietverzuimswap verband 
houdende ongedekte positie heeft, 
kennisgevings- of 
openbaarmakingsdrempels, en de nadere 
specificatie van criteria en factoren om uit 
te maken of een ongunstige gebeurtenis of 
ontwikkeling een ernstige bedreiging 
vormt voor de financiële stabiliteit of voor 
het marktvertrouwen in een lidstaat of de 
Unie.

(34) De Commissie dient te worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het VWEU gedelegeerde handelingen 
vast te stellen. Er dienen met name 
gedelegeerde handelingen te worden 
vastgesteld met betrekking tot details 
inzake de berekening van netto posities, 
wanneer een natuurlijke of rechtspersoon 
een met een kredietverzuimswap verband 
houdende ongedekte positie heeft, 
kennisgevings- of 
openbaarmakingsdrempels, en de nadere 
specificatie van criteria en factoren om uit 
te maken of een ongunstige gebeurtenis of 
ontwikkeling een ernstige bedreiging 
vormt voor de financiële stabiliteit of voor 
het marktvertrouwen in een lidstaat of de 
Unie. Van bijzonder belang is dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
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onder meer met deskundigen. De ETA 
(EAEM) moet bij de opstelling van 
gedelegeerde handelingen een centrale rol 
vervullen door de Commissie van advies te 
voorzien.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) schuldinstrumenten welke zijn 
uitgegeven door een vennootschap die 
haar hoofdkantoor heeft in de Unie en 
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot 
de handel op een handelsplatform in de 
Unie en derivaten als bedoeld in de 
punten (4) t/m (10) van deel C van bijlage 
I bij Richtlijn 2004/39/EG die gerelateerd 
zijn aan dergelijke schuldinstrumenten. 

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "vergunninghoudende primary dealer": 
een natuurlijke of rechtspersoon die een 
overeenkomst heeft getekend met een 
emittent van overheidsschuld waarbij deze 
natuurlijke of rechtspersoon zich ertoe 
verbindt als opdrachtgever te handelen met 
betrekking tot transacties op de primaire of 
secundaire markt die verband houden met 
schuld die door deze emittent is 
uitgegeven;

a) "vergunninghoudende primary dealer": 
een natuurlijke of rechtspersoon die een 
overeenkomst heeft getekend met een 
emittent van overheids- of 
bedrijfsschuldpapier waarbij deze 
natuurlijke of rechtspersoon zich ertoe 
verbindt als opdrachtgever te handelen met 
betrekking tot transacties op de primaire of 
secundaire markt die verband houden met 
schuld die door deze emittent is 
uitgegeven;

Or. en
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "bedrijfsschuldpapier": een 
schuldinstrument dat is uitgegeven door 
een vennootschap die haar hoofdkantoor 
heeft in de Unie en waarvan de aandelen 
zijn toegelaten tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie;

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) "uitstaand bedrijfsschuldpapier": de 
totale waarde van het 
bedrijfsschuldpapier dat is uitgegeven 
door een vennootschap die haar 
hoofdkantoor heeft in de Unie en 
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot 
de handel op een handelsplatform in de 
Unie; 

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) met betrekking tot 
bedrijfsschuldpapier dat is uitgegeven 
door – of een kredietverzuimswap die is 
gerelateerd aan een verplichting van –
een vennootschap die haar hoofdkantoor 
heeft in de Unie en waarvan de aandelen 
zijn toegelaten tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie, de bevoegde 
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autoriteit van de lidstaat waar de 
vennootschap haar hoofdkantoor heeft; 

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter o – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) met betrekking tot een ander dan een in 
punt i) of ii) bedoeld financieel instrument, 
de bevoegde autoriteit voor dat financieel 
instrument zoals gedefinieerd in artikel 2, 
lid 7, van Verordening (EG) nr. 1287/2006 
van de Commissie en bepaald 
overeenkomstig hoofdstuk III van die 
verordening;

iii) met betrekking tot een ander dan een in 
punt i), ii) of ii bis) bedoeld financieel 
instrument, de bevoegde autoriteit voor dat 
financieel instrument zoals gedefinieerd in 
artikel 2, lid 7, van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 van de Commissie en bepaald 
overeenkomstig hoofdstuk III van die 
verordening;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter o – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) met betrekking tot een financieel 
instrument dat niet onder punt i), ii) of iii) 
valt, de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar het financieel instrument voor het 
eerst tot de handel op een handelsplatform 
is toegelaten;

iv) met betrekking tot een financieel 
instrument dat niet onder punt i), ii), ii bis)
of iii) valt, de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar het financieel instrument voor 
het eerst tot de handel op een 
handelsplatform is toegelaten;

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

2. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
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artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38 
maatregelen nemen om de in lid 1 
bepaalde definities te specificeren, in het 
bijzonder om te specificeren wanneer een 
natuurlijke of rechtspersoon geacht wordt 
een financieel instrument in eigendom te 
hebben voor de toepassing van de in lid 1, 
onder p) bepaalde definitie van 
baissetransactie.

artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38 
maatregelen om de in lid 1 bepaalde 
definities te specificeren, in het bijzonder 
om te specificeren wanneer een natuurlijke 
of rechtspersoon geacht wordt een 
financieel instrument in eigendom te 
hebben voor de toepassing van de in lid 1, 
onder p) bepaalde definitie van 
baissetransactie.

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de Unie
dan wel met uitstaand 
bedrijfsschuldpapier:

Or. en

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat 
of de Unie is uitgegeven;

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat is uitgegeven
door de lidstaat of de Unie dan wel door 
een vennootschap die haar hoofdkantoor 
heeft in de Unie en waarvan de aandelen 
zijn toegelaten tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie;

Or. en



PR\840448NL.doc 23/84 PE454.372v01-00

NL

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de Unie
dan wel met uitstaand 
bedrijfsschuldpapier:

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bezitten van een aandeel dat door de 
onderneming is uitgegeven of van een 
schuldinstrument dat door de lidstaat of de 
Unie is uitgegeven;

a) het bezitten van een aandeel dat door de 
onderneming is uitgegeven of van een 
schuldinstrument dat is uitgegeven door de 
lidstaat of de Unie dan wel door een 
vennootschap die haar hoofdkantoor 
heeft in de Unie en waarvan de aandelen 
zijn toegelaten tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt onder een 
geleveragede haussepositie een 
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haussepositie verstaan die een natuurlijke 
of rechtspersoon een financieel voordeel 
oplevert wanneer de prijs of waarde van 
het desbetreffende aandeel of 
schuldinstrument sterker stijgt dan het 
financiële voordeel dat voortvloeit uit de 
prijs- of waardestijging van het aandeel of 
schuldinstrument dat de betrokken 
natuurlijke of rechtspersoon in bezit 
heeft. 

Or. en

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor de toepassing van de leden 1 
en 2 worden bij de berekening van een 
aan bedrijfsschuldpapier gerelateerde 
baisse- of haussepositie ook 
kredietverzuimswaps betrokken die 
gelieerd zijn aan een verplichting of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot een 
vennootschap die haar hoofdkantoor 
heeft in de Unie en waarvan de aandelen 
zijn toegelaten tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot het geplaatste kapitaal van 
een onderneming, wordt afgetrokken van 
de baissepositie die deze natuurlijke of 

4. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot het geplaatste kapitaal van 
een onderneming, wordt afgetrokken van 
de baissepositie die deze natuurlijke of 
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rechtspersoon heeft met betrekking tot dat 
kapitaal, aangemerkt als een netto 
baissepositie met betrekking tot het 
geplaatste kapitaal van die onderneming. 

rechtspersoon heeft met betrekking tot dat 
kapitaal, aangemerkt als een netto 
baissepositie met betrekking tot het 
geplaatste kapitaal van die onderneming. 
Wanneer de uitkomst van deze aftreksom 
negatief is, wordt zij aangemerkt als een 
netto haussepositie.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot de overheidsschuld van een 
lidstaat of de Unie, wordt afgetrokken van 
de baissepositie die deze natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot 
diezelfde schuld, aangemerkt als een netto 
baissepositie met betrekking tot de 
uitgegeven overheidsschuld van een 
lidstaat of de Unie. 

5. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot de overheidsschuld van een 
lidstaat of de Unie, wordt afgetrokken van 
de baissepositie die deze natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot 
diezelfde schuld, aangemerkt als een netto 
baissepositie met betrekking tot de 
uitgegeven overheidsschuld van een 
lidstaat of de Unie. Wanneer de uitkomst 
van deze aftreksom negatief is, wordt zij 
aangemerkt als een netto haussepositie.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot het uitstaande schuldpapier 
van een onderneming, na aftrek van de 
baissepositie die deze natuurlijke of 
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rechtspersoon heeft met betrekking tot 
datzelfde schuldpapier, aangemerkt als 
een netto baissepositie met betrekking tot 
het uitstaande schuldpapier van die 
onderneming. Wanneer de uitkomst van 
deze aftreksom negatief is, wordt zij 
aangemerkt als een netto haussepositie.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Voor de toepassing van de leden 4, 5 
en 5 bis dienen door natuurlijke of 
rechtspersonen aangehouden netto 
baisseposities en netto hausseposities ook 
te worden betrokken op posities in indices, 
beleggingsmandjes of indexfondsen, 
alsook op posities in daaraan gerelateerde 
derivaten, zoals bedoeld in de punten (4) 
t/m (10) van deel C van bijlage I bij 
Richtlijn 2004/39/EG, met inbegrip van 
derivaten die buiten een handelsplatform 
worden verhandeld.
Wanneer er met betrekking tot een 
bepaalde emittent of een bepaald 
financieel instrument dat via 
afzonderlijke fondsen binnen 
verschillende entiteiten wordt uitgegeven 
uiteenlopende beleggingsstrategieën 
worden gevolgd, dient de berekening van 
de netto baisseposities en de netto 
hausseposities voor de toepassing van de 
leden 3, 4, 5 en 5 bis op het niveau van de 
respectieve fondsen plaats te vinden. 
Wanneer met betrekking tot een bepaalde 
emittent of een financieel instrument dat 
via meer dan één fonds wordt uitgegeven 
dezelfde beleggingsstrategie wordt 
gevolgd, worden de in elk van deze 
fondsen aangehouden netto baisse- en 
hausseposities samengeteld. Wanneer er 
binnen een entiteit in meer dan één 
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branche baisse- en hausseposities worden 
ingenomen, dienen de aangehouden netto 
baisse- en hausseposities op een zodanige 
manier te worden berekend dat voor elke 
branche een aparte, minimaal door 
informatiebarrières van andere branches 
gescheiden calculatie wordt opgemaakt. 
Wanneer twee of meer portefeuilles 
binnen dezelfde entiteit op discretionaire 
basis worden beheerd onder 
gebruikmaking van dezelfde 
beleggingsstrategie ten aanzien van een 
bepaalde emittent of van een bepaald in 
de handel gebracht financieel instrument, 
moeten deze posities voor de berekening 
van de aangehouden netto baisseposities 
en netto hausseposities worden 
samengeteld. Wanneer een 
cliëntenportefeuille op niet-discretionaire 
basis wordt beheerd, is de cliënt zelf 
juridisch verantwoordelijk voor de 
berekening van zijn netto baissepositie of 
netto haussepositie.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in welke gevallen een natuurlijke of 
rechtspersoon een geleveragede 
haussepositie in de zin van lid 2 bis heeft; 

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in welke gevallen een natuurlijke of 
rechtspersoon voor de toepassing van de 

b) in welke gevallen een natuurlijke of 
rechtspersoon voor de toepassing van de 
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leden 4 en 5 een netto baissepositie heeft, 
alsook welke methode voor het berekenen 
van de positie wordt gehanteerd;

leden 4, 5 en 5 bis een netto baissepositie 
heeft, alsook welke methode voor het 
berekenen van de positie wordt gehanteerd;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) welke methode voor de toepassing van 
de leden 3, 4 en 5 wordt gehanteerd voor 
het berekenen van posities wanneer 
verschillende entiteiten in een groep 
hausse- of baisseposities hebben of voor 
vermogensbeheer met betrekking tot
afzonderlijke vermogens.

c) welke methode voor de toepassing van 
de leden 3, 4, 5 en 5 bis wordt gehanteerd 
voor het berekenen van posities wanneer 
verschillende entiteiten in een groep 
hausse- of baisseposities hebben of voor 
vermogensbeheer met betrekking tot 
afzonderlijke vermogens.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een 
emittent waarvan de prijs een hoge 
correlatie heeft met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie.
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of een vennootschap die haar 
hoofdkantoor heeft in de Unie en waarvan 
de aandelen zijn toegelaten tot de handel 
op een handelsplatform in de Unie voor 
zover de kredietverzuimswap niet dient om 
het risico op in gebreke blijven van de 
emittent af te dekken wanneer de 
natuurlijke of rechtspersoon een 
haussepositie heeft in overheids- of 
bedrijfsschuldpapier van die emittent.  
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
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een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) welke methode voor de toepassing van 
lid 1 wordt toegepast voor het berekenen 
van posities wanneer verschillende 
entiteiten in een groep hausse- of 
baisseposities hebben of voor 
vermogensbeheer met betrekking tot 
afzonderlijke vermogens.

b) welke methode voor de toepassing van 
lid 1 wordt toegepast voor het berekenen 
van posities wanneer verschillende 
entiteiten in een groep hausse- of 
baisseposities hebben of voor 
vermogensbeheer met betrekking tot 
afzonderlijke vermogens, met dien 
verstande dat elke individuele 
beleggingsstrategie die in het kader van 
artikel 3 wordt ontwikkeld in het 
totaalbeeld moet passen.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis telkens wanneer de positie een in 
lid 2 bedoelde relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis van zodra de positie een in lid 2 
bedoelde relevante kennisgevingsdrempel 
bereikt of onderschrijdt.

Or. en
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naar aanleiding van de ontwikkelingen 
op de financiële markten kan de ETA 
(EAEM) advies uitbrengen omtrent de 
noodzaak tot aanpassing van de in lid 2 
bedoelde drempels, en dit aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie doen toekomen.

3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten.

De Commissie kan binnen drie maanden 
na de ontvangst van het advies van de 
ETA (EAEM) en voor zover zulks met het 
oog op de ontwikkelingen op de financiële 
markten noodzakelijk is, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 bedoelde drempels aanpassen.

De aanpassing van de drempels mag in 
geen geval ten koste gaan van de 
capaciteit van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op aangegane netto 
baisseposities.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Krachtens dit artikel gedane 
kennisgevingen dienen te geschieden 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Kennisgeving aan de bevoegde 

autoriteiten van aanzienlijke netto 
geleveragede hausseposities in aandelen

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die 
een netto geleveragede haussepositie heeft 
met betrekking tot het geplaatste kapitaal 
van een onderneming met aandelen die 
tot de handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, doet de bevoegde autoriteit een 
kennisgeving toekomen van zodra de 
positie een in lid 2 bedoelde relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.
2. Een relevante kennisgevingsdrempel is 
0,2 % van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming 
en elke 0,1 % daarboven.
3. Naar aanleiding van de ontwikkelingen 
op de financiële markten kan de ETA 
(EAEM) advies uitbrengen omtrent de 
noodzaak tot aanpassing van de in lid 2 
bedoelde drempels, en dit aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie doen toekomen.
De Commissie kan binnen drie maanden 
na de ontvangst van het advies van de 
ETA (EAEM) en voor zover zulks met het 
oog op de ontwikkelingen op de financiële 
markten noodzakelijk is, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 bedoelde drempels aanpassen. 
De aanpassing van de drempels mag in 
geen geval ten koste gaan van de 
capaciteit van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op netto geleveragede 
hausseposities. 
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4. Krachtens dit artikel gedane 
kennisgevingen dienen te geschieden 
overeenkomstig artikel 9. 

Or. en

Motivering

Aan geleveragede hausseposities zijn soortgelijke risico's verbonden als aan baisseposities. Het 
zou derhalve opportuun zijn de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te stellen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel aangaat. 
Het handelsplatform publiceert ten minste 
dagelijks een samenvatting van het 
volume als short orders gemarkeerde 
orders.

1. Een handelsplatform waarop aandelen 
tot de handel zijn toegelaten of een 
beleggingsonderneming die voor rekening 
van cliënten buiten een handelsplatform 
om orders met betrekking tot die 
instrumenten uitvoert, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform dan wel via de bewuste 
beleggingsonderneming uitvoeren, 
verkooporders als short orders kunnen
markeren als de verkoper een 
baissetransactie in het aandeel aangaat

Or. en

Motivering

Om toezicht te kunnen houden op alle baissetransacties en om billijke concurrentieverhoudingen 
te kunnen garanderen, moeten ook OTC-transacties worden gemarkeerd.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Natuurlijke of rechtspersonen die 
orders uitvoeren, moeten verkooporders 
als short orders markeren wanneer de
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verkoper daarbij een baissetransactie in 
het bewuste aandeel aangaat.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid voor het markeren van orders moet bij cliënten en niet bij 
handelsplatforms of beleggingsondernemingen berusten.

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst van een 
handelsplatform dat of van een 
beleggingsonderneming die buiten een 
handelsplatform om orders voor rekening 
van cliënten uitvoert, waakt er 
stelselmatig over dat short orders 
daadwerkelijk worden gemarkeerd door 
de natuurlijke of rechtspersonen die de 
orders uitvoeren. 
In geval van herhaalde niet-nakoming 
van de markeringsverplichting door een 
natuurlijke of rechtspersoon, legt de 
bevoegde autoriteit de betrokken persoon 
gedurende een adequate en uit dissuasief 
oogpunt verantwoorde termijn een verbod 
op tot het aangaan van verdere 
aandelentransacties op het bewuste 
handelsplatform dan wel via de 
respectieve beleggingsonderneming. 

Or. en

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De informatie die voorhanden is 
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over short orders en baissetransacties 
dient beschikbaar te worden gesteld aan
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst van een handelsplatform dat of 
van een beleggingsonderneming die 
buiten een handelsplatform om voor 
rekening van cliënten orders met 
betrekking tot deze instrumenten uitvoert.  
De bewuste gegevens dienen minimaal de 
identiteit te omvatten van de natuurlijke 
of rechtspersoon van wie de order uitgaat, 
het tijdstip waarop de order in het 
orderboek is opgenomen, het tijdstip 
waarop de order is uitgevoerd dan wel uit 
het orderboek is verwijderd, alsmede de 
prijs en omvang van en de modaliteiten 
voor de uitvoering van de order. 
De gegevens worden ook toegankelijk 
gesteld voor de terzake bevoegde 
autoriteit. 

Or. en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Het handelsplatform dat of 
de beleggingsonderneming die buiten een 
handelsplatform om voor rekening van 
cliënten orders uitvoert, dient minstens 
eenmaal per dag een samenvatting te 
publiceren van de baissetransacties die 
hebben plaatsgevonden in de respectieve 
tot de handel toegelaten aandelen, 
waarvan de omvang moet worden 
uitgedrukt als percentage van het totale 
aantal transacties dat op het betrokken 
handelsplatform of via de 
beleggingsonderneming is uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
regelgevingsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke 
informatiegegevens voor de toepassing 
van lid 1 moeten worden verstrekt, 
inclusief met betrekking tot de omvang 
van de aangegane baissetransacties. 
De in het eerste punt bedoelde technische 
regelgevingsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen voor.

Or. en

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Met het oog op de uniforme 
toepassing van lid 1 wordt de Commissie 
de bevoegdheid verleend tot vaststelling 
van technische uitvoeringsnormen ter 
bepaling van de voor de markering van 
orders te volgen procedure en ter 
definiëring van een gemeenschappelijk 
formaat voor de te verstrekken gegevens, 
zodat de bewuste informatiegegevens 
gemakkelijker kunnen worden 
geïntegreerd.
De in het eerste punt bedoelde technische 
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
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verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen voor 
technische uitvoeringsnormen voor. 

Or. en

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 octies. Handelsplatforms of 
beleggingsondernemingen die buiten een 
handelsplatform om orders uitvoeren voor  
rekening van cliënten die bij de 
inwerkingtreding van deze verordening 
nog geen markeringsprocedures 
hanteren, dienen tegen uiterlijk 31 
december 2013 uitvoering te geven aan dit 
artikel. 

Or. en

Motivering

Een adequate overgangsperiode is nodig om de aan de implementatie van de 
markeringsverplichting verbonden kosten te kunnen beperken.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de 
positie een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar van zodra de positie een 
in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.
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Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naar aanleiding van de ontwikkelingen 
op de financiële markten kan de ETA 
(EAEM) advies uitbrengen omtrent de 
noodzaak tot aanpassing van de in lid 2 
bedoelde drempels, en dit aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie doen toekomen.

3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten.

De Commissie kan binnen drie maanden 
na de ontvangst van het advies van de 
ETA (EAEM) en voor zover zulks met het 
oog op de ontwikkelingen op de financiële 
markten noodzakelijk is, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 bedoelde drempels aanpassen.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Krachtens dit artikel gedane 
kennisgevingen dienen te geschieden 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Openbaarmaking van aanzienlijke netto 
geleveragede hausseposities in aandelen

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die 
een netto geleveragede haussepositie heeft 
met betrekking tot het geplaatste kapitaal 
van een onderneming met aandelen die 
tot de handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar van zodra de positie een 
in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.
2. Een relevante 
openbaarmakingsdrempel is 0,5 % van de 
waarde van het geplaatste kapitaal van de 
betrokken onderneming en elke 0,1 % 
daarboven. 
3. Naar aanleiding van de ontwikkelingen 
op de financiële markten kan de ETA 
(EAEM) advies uitbrengen omtrent de 
noodzaak tot aanpassing van de in lid 2 
bedoelde drempels, en dit aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie doen toekomen.
De Commissie kan binnen drie maanden 
na de ontvangst van het advies van de 
ETA (EAEM) en voor zover zulks met het 
oog op de ontwikkelingen op de financiële 
markten noodzakelijk is, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 bedoelde drempels aanpassen. 
4. Krachtens dit artikel gedane 
kennisgevingen dienen te geschieden 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de relevante 
bevoegde autoriteit in kennis telkens 
wanneer een dergelijke positie een voor de 
betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de relevante 
bevoegde autoriteit in kennis van zodra
een dergelijke positie een voor de 
betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:

Or. en

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Krachtens dit artikel gedane 
kennisgevingen dienen te geschieden 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Kennisgeving aan de bevoegde 

autoriteiten van aanzienlijke netto 
baisseposities in overheidsschuld en 

kredietverzuimswaps
1. Een natuurlijke of rechtspersoon met 
een van de volgende posities doet de 
relevante bevoegde autoriteit een 
kennisgeving toekomen van zodra een 
dergelijke positie een voor de betrokken 
lidstaat of de Unie relevante 
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kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:
a) een netto baissepositie die is 
gerelateerd aan het uitstaande 
bedrijfsschuldpapier van een 
vennootschap die haar hoofdkantoor 
heeft in de Unie en waarvan de aandelen 
zijn toegelaten tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie; 
b) een ongedekte positie in een 
kredietverzuimswap die is gerelateerd aan 
een verplichting van een vennootschap die 
haar hoofdkantoor heeft in de Unie en 
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot 
de handel op een handelsplatform in de 
Unie. 
2. De relevante kennisgevingsdrempels 
bestaan uit een eerste waarde en 
vervolgens uit additionele 
stijgingsniveaus, zoals gespecificeerd in 
de door de Commissie overeenkomstig lid 
3 genomen maatregelen.
3. De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38 de in lid 2 bedoelde 
drempelwaarden. Zij stelt deze drempels 
niet vast op een dusdanig niveau dat 
kennisgeving van posities met een 
minimale waarde noodzakelijk wordt. 
4. Krachtens dit artikel gedane 
kennisgevingen dienen te geschieden 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en

Motivering

Uitbreiding van de transparantieregeling tot vennootschappen is noodzakelijk om eventuele 
misbruiken met bedrijfsschuldpapier te kunnen voorkomen.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is 
24.00 uur op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan. 

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is 
het slot van de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan. 

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 7 genoemde 
openbaarmaking van informatie wordt op 
een zodanige wijze gedaan dat de 
informatie snel en op een niet-
discriminerende basis toegankelijk wordt 
gemaakt. De informatie wordt beschikbaar 
gesteld aan het officieel aangewezen 
mechanisme van de lidstaat van herkomst 
van de emittent van de aandelen als 
bedoeld in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

4. De in artikel 7 genoemde 
openbaarmaking van informatie wordt op 
een zodanige wijze gedaan dat de 
informatie snel en op een niet-
discriminerende basis toegankelijk wordt 
gemaakt. De informatie wordt beschikbaar 
gesteld aan het officieel aangewezen 
mechanisme van de lidstaat van herkomst 
van de emittent van de aandelen als 
bedoeld in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten, en wordt gepubliceerd op 
de website van de terzake bevoegde 
instantie van de lidstaat van herkomst.

Or. en
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om te zorgen voor uniforme 
toepassingsvoorwaarden voor lid 4 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische
uitvoeringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt op welke manier de 
informatie openbaar mag worden gemaakt.

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
technische regelgevingsnormen vast te 
stellen waarin gespecificeerd wordt op 
welke manier de informatie conform dit 
artikel openbaar mag worden gemaakt.

De in het eerste punt bedoelde technische
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel [7 sexies] van 
Verordening (EU) nr. …/… [EAEM-
verordening].

De in het eerste punt bedoelde technische
regelgevingsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].

De EAEM legt uiterlijk op 
[31 december 2011] de ontwerpen van deze
technische uitvoeringsnormen aan de 
Commissie voor.

De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen voor.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennisgevings- en 
openbaarmakingsvereisten uit hoofde van 
de artikelen 5, 7 en 8 zijn van toepassing 
op natuurlijke en rechtspersonen, ongeacht 
of zij binnen of buiten de Unie verblijven 
of gevestigd zijn.

De kennisgevings- en 
openbaarmakingsvereisten uit hoofde van 
de artikelen 5, 5 bis, 7, 7 bis, 8 en 8 bis zijn 
van toepassing op natuurlijke en 
rechtspersonen, ongeacht of zij binnen of 
buiten de Unie verblijven of gevestigd zijn.

Or. en
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er zich ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen 
voordoen die een ernstige bedreiging 
vormen voor de financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie de gevraagde informatie binnen 
24 uur aan de ETA (EAEM) ter 
beschikking. 

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
regelgevingsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke 
informatiegegevens voor de toepassing 
van de leden 1 en 2 moeten worden 
verstrekt. 
De in het eerste punt bedoelde technische 
regelgevingsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen voor.

Or. en
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om eenvormige voorwaarden voor 
de toepassing van lid 1 te garanderen, 
krijgt de Commissie de bevoegdheid om 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen waarin het formaat van de 
conform de leden 1 en 2 te verstrekken 
informatie wordt gedefinieerd.
De in het eerste punt bedoelde technische 
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen voor. 

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een regeling met een derde partij waarbij 
deze derde partij bevestigd heeft dat het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
beschikbaar is gevonden en dat het met 
het oog op het lenen ervan ten behoeve 
van de natuurlijke of rechtspersoon is 
gereserveerd zodat de afwikkeling op de 
hiervoor vastgestelde datum kan worden 
uitgevoerd.

Schrappen

Or. en
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op de 
activiteiten van een 
beleggingsonderneming, een entiteit van 
een derde land of een lokale onderneming 
die lid is van een handelsplatform of van 
een markt in een derde land waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig artikel 15, lid 2 
gelijkwaardig is verklaard, wanneer deze 
als opdrachtgever handelt in een 
financieel instrument – ongeacht of dit op 
of buiten een handelsplatform om wordt 
verhandeld – waarbij vóór het einde van 
de derde handelsdag nadat de 
baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel  
of de baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument heeft 
plaatsgevonden gebruik wordt gemaakt 
van de vrijstellingen als bedoeld in artikel 
15. 

Or. en

Motivering

Toekenning van onbeperkte algehele vrijstellingen aan marktmakers strookt niet met hun 
verplichting om hun transacties tijdig af te wikkelen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van lid 1 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om technische
uitvoeringsnormen vast te stellen die 
bepalen welke soorten overeenkomsten of 

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
technische regelgevingsnormen vast te 
stellen die bepalen welke soorten 
overeenkomsten er adequaat voor zorgen 
dat het aandeel of het 
overheidsschuldinstrument voor 
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regelingen er adequaat voor zorgen dat het 
aandeel of het overheidsschuldinstrument 
voor afwikkeling beschikbaar zal zijn.

afwikkeling beschikbaar zal zijn.

De Commissie houdt in het bijzonder 
rekening met de noodzaak de liquiditeit 
van de markten te handhaven, met name 
van de markten voor overheidsobligaties en 
repo-markten voor overheidsobligaties.

De Commissie houdt in het bijzonder 
rekening met de noodzaak de liquiditeit 
van de markten te handhaven, met name 
van de markten voor overheidsobligaties en 
repo-markten voor overheidsobligaties.

De in het eerste punt bedoelde technische
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel [7 sexies] van 
Verordening (EU) nr. …/… [EAEM-
verordening].

De in het eerste punt bedoelde technische
regelgevingsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].

De EAEM legt uiterlijk op [1 januari 
2012] de ontwerpen van deze technische
uitvoeringsnormen aan de Commissie
voor.

De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen
[1 januari 2011] ontwerpen van technische
regelgevingsnormen voor.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Beperkingen ten aanzien van ongedekte 

kredietverzuimswaps
Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
alleen aan een verplichting van een 
lidstaat of van de Unie gerelateerde 
kredietverzuimswaptransacties aangaan 
wanneer hij een haussepositie in 
overheidsobligaties van de bewuste 
emittent heeft. 

Or. en

Motivering

Kredietverzuimswaps mogen alleen worden aangeschaft ter afdekking van het risico van 
wanbetaling door de bewuste emittent.
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Restricties op het gebruik van 

kredietverzuimswaps door 
kredietinstellingen

Een kredietinstelling waaraan uit hoofde 
van Richtlijn 2006/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen1 vergunning is 
verleend, mag geen 
kredietverzuimswaptransacties aangaan 
die zijn gerelateerd aan een verplichting 
van de lidstaat van herkomst van die 
instelling of de van de Unie.
_________________________________

1 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

Kredietverzuimswaps zouden in dergelijke gevallen alleen maar worden gebruikt om zich aan de 
regelgeving te onttrekken, aangezien niet-nakoming van betalingsverplichtingen door een 
lidstaat zeer waarschijnlijk zou resulteren in kredietverzuim door de kredietinstellingen van die 
lidstaat.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf of de 
centrale tegenpartij die voor het 
handelsplatform clearingdiensten levert, 
procedures heeft ingesteld die aan elk van 
de volgende vereisten voldoen:

1. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn 
toegelaten of een beleggingsonderneming 
die buiten een handelsplatform om voor 
rekening van haar cliënten orders met 
betrekking tot die instrumenten uitvoert, 
zorgt ervoor dat het/zij zelf of de centrale 
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tegenpartij die voor het handelsplatform 
clearingdiensten levert dan wel de 
beleggingsonderneming, respectievelijk de 
centrale effectenbewaarinstelling die ten 
behoeve van het handelsplatform of de 
beleggingsonderneming 
afwikkelingsdiensten verricht, procedures 
heeft ingesteld die aan elk van de volgende 
vereisten voldoen

Or. en

Motivering

Om de gereglementeerde markten uit concurrentieoogpunt niet te benadelen, moeten voor OTC-
transacties ook buy-inprocedures worden toegepast.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, niet in staat is 
de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de handel 
plaatsheeft, of binnen zes handelsdagen na 
de dag waarop de handel plaatsheeft in het 
geval van marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die erin 
voorzien dat het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij een buy-in verricht van 
de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te zorgen 
voor de levering ervan met het oog op de 
afwikkeling; 

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten verkoopt, 
niet in staat is de aandelen of het 
overheidsschuldinstrument te leveren met 
het oog op de afwikkeling binnen vier 
handelsdagen na de dag waarop de handel 
plaatsheeft, of binnen zes handelsdagen na 
de dag waarop de handel plaatsheeft in het 
geval van marktmakingactiviteiten, treden 
automatisch procedures in werking die erin 
voorzien dat het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij dan wel de centrale 
effectenbewaarinstelling een buy-in 
verricht van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten, om te zorgen 
voor de levering ervan met het oog op de 
afwikkeling; 

Or. en
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij niet in staat is een buy-
in te verrichten van de aandelen of de 
overheidsschuldinstrumenten met het oog 
op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
op de leveringsdatum aan de koper een 
contante vergoeding op basis van de 
waarde van de te leveren aandelen of 
schuld, vermeerderd met een bedrag voor 
eventuele verliezen die door de koper zijn 
geleden; 

b) wanneer het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij dan wel de centrale 
effectenbewaarinstelling niet in staat is 
een buy-in te verrichten van de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten met het 
oog op de levering ervan, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
dan wel de centrale 
effectenbewaarinstelling op de 
leveringsdatum aan de koper een contante 
vergoeding op basis van de waarde van de 
te leveren aandelen of schuld, vermeerderd 
met een bedrag voor eventuele verliezen 
die door de koper zijn geleden; 

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
een bedrag om het handelsplatform of de 
centrale tegenpartij te vergoeden voor alle 
overeenkomstig de punten a) en b) betaalde 
bedragen.

c) de natuurlijke of rechtspersoon van wie 
de afwikkeling mislukt, betaalt het 
handelsplatform of de centrale tegenpartij 
dan wel de centrale 
effectenbewaarinstelling een bedrag om 
het handelsplatform of de centrale 
tegenpartij dan wel de centrale 
effectenbewaarinstelling te vergoeden 
voor alle overeenkomstig de punten a) en 
b) betaalde bedragen.

Or. en
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten tot de handel 
zijn toegelaten, zorgt ervoor dat het zelf 
dan wel het afwikkelingssysteem dat 
afwikkelingsdiensten voor de aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten levert, 
procedures heeft ingesteld die garanderen 
dat wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet levert 
met het oog op de afwikkeling tegen de 
hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is het 
handelsplatform of afwikkelingssysteem 
dagelijks te betalen voor elke dag dat hij 
niet levert.

2. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten tot de handel 
zijn toegelaten of een 
beleggingsonderneming die buiten een 
handelsplatform om voor rekening van 
haar cliënten orders met betrekking tot 
die instrumenten uitvoert, zorgt ervoor dat 
het/zij zelf dan wel het 
afwikkelingssysteem dat 
afwikkelingsdiensten voor de aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten levert, 
procedures heeft ingesteld die garanderen 
dat wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op het 
handelsplatform verkoopt, de aandelen of 
de overheidsschuldinstrumenten niet levert 
met het oog op de afwikkeling tegen de 
hiervoor vastgestelde datum, deze 
natuurlijke of rechtspersoon verplicht is het 
handelsplatform of afwikkelingssysteem 
dagelijks te betalen voor elke dag dat hij 
niet levert.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon 
die aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten verkoopt er 
niet binnen 10 beursdagen vanaf de dag 
waarop de transactie heeft 
plaatsgevonden of – wanneer het 
marktmakingactiviteiten betreft – binnen 
12 beursdagen vanaf de dag waarop de 
transactie heeft plaatsgevonden in slaagt 
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deze te leveren, legt het handelsplatform 
dat de aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten tot de 
handel toelaat of de 
beleggingsonderneming die buiten een 
handelsplatform om orders in deze 
instrumenten voor rekening van cliënten 
uitvoert, die natuurlijke of rechtspersoon 
een verbod op tot het aangaan van verdere 
transacties in aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten op dat 
handelsplatform dan wel via de bewuste 
beleggingsonderneming zolang de 
betrokken persoon er niet in slaagt een 
transactie op dat handelsplatform of via 
die beleggingsonderneming af te 
wikkelen. 

Or. en

Motivering

Strenge sancties om misbruiken bij de  afwikkeling van transacties tegen te gaan, zijn de beste 
manier om de marktdiscipline te doen naleven.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten, stelt regels vast waardoor het
een natuurlijke of rechtspersoon die lid is 
van het handelsplatform, kan verbieden 
verder op het handelsplatform 
baissetransacties in aandelen of 
overheidsschuldinstrumenten aan te gaan 
zolang die persoon een transactie die 
voortvloeit uit een baissetransactie op dit 
handelsplatform, niet afwikkelt.

3. Een handelsplatform waarop aandelen of 
overheidsschuld tot de handel zijn (is) 
toegelaten of een beleggingsonderneming 
die buiten een handelsplatform om orders 
in deze instrumenten voor rekening van 
cliënten uitvoert, stelt regels vast waardoor
het/zij zelf, dan wel de centrale tegenpartij 
of centrale effectenbewaarinstelling in 
staat worden gesteld hun relevante 
bevoegde autoriteit telkens van de 
verplichte uitvoering van de buy-
inprocedure in kennis te stellen. In geval 
van herhaalde mislukte afwikkeling door
een natuurlijke of rechtspersoon, 
onderzoekt de bevoegde autoriteit of het 
euvel al dan niet toe te schrijven is aan 
eventuele baissetransacties. In geval van 
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herhaalde niet-uitvoering als gevolg van 
baissetransacties legt de bevoegde 
autoriteit effectieve, evenredige en 
dissuasieve sancties op. 

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten onderzoeken wat de oorzaak is van herhaalde mislukte 
afwikkeling, aangezien deze het gevolg kan zijn van misbruiken die samenhangen met 
baissetransacties.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
regelgevingsnormen vast te stellen waarin 
wordt gespecificeerd wat het 
minimumbedrag is voor de dagelijkse 
betalingen en wat moet worden verstaan 
onder herhaalde mislukking in de zin van 
de leden 2 en 3.
De in het eerste punt bedoelde technische 
regelgevingsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[1 januari 2012] ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen voor. 

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 7, 12 en 13 zijn niet van 
toepassing op tot de handel op een 

1. De artikelen 5, 5 bis, 7, 7 bis, 12 en 13 
zijn niet van toepassing op tot de handel op 
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handelsplatform in de Unie toegelaten 
aandelen van een onderneming waarvan 
het belangrijkste handelsplatform in een 
land buiten de Unie gevestigd is.

een handelsplatform in de Unie toegelaten 
aandelen van een onderneming waarvan 
het belangrijkste handelsplatform in een 
land buiten de Unie gevestigd is.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 zijn niet van 
toepassing op de activiteiten van een 
beleggingsonderneming, een entiteit van 
een derde land of een lokale onderneming 
die lid is van een handelsplatform of van 
een markt in een derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze als opdrachtgever 
handelt in een financieel instrument, 
ongeacht of dit op of buiten een 
handelsplatform om wordt verhandeld, op
een of beide van de volgende wijzen:

1. De artikelen 5, 6, 7, 7 bis, 8 en 8 bis zijn 
niet van toepassing op de activiteiten van 
een beleggingsonderneming, een entiteit 
van een derde land of een lokale 
onderneming die lid is van een 
handelsplatform of van een markt in een 
derde land, waarvan het wettelijke en 
toezichtskader overeenkomstig lid 2 
gelijkwaardig is verklaard, wanneer deze 
als opdrachtgever handelt in een financieel 
instrument, ongeacht of dit op of buiten 
een handelsplatform om wordt verhandeld,
door gelijktijdig vaste bied- en laatkoersen 
van een vergelijkbare omvang en tegen 
concurrerende prijzen bekend te maken, 
met als resultaat dat de markt op 
regelmatige en voortdurende basis 
effectief van liquiditeiten wordt voorzien, 
voor zover dergelijke activiteiten beogen
de redelijke kortetermijnverwachtingen 
van cliënten niet te overtreffen.

a) door gelijktijdig vaste bied- en 
laatkoersen van een vergelijkbare omvang 
en tegen concurrerende prijzen bekend te 
maken, met als resultaat dat de markt op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit wordt voorzien; 
b) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan en 
door uit deze transacties voortvloeiende 
posities af te dekken.
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Or. en

Motivering
Marktmakers mogen niet van de toepassing van artikel 5 worden vrijgesteld, aangezien zij niet 
geregeld significante gerichte posities met een looptijd tot de volgende dag innemen. 
Deze vrijstellingsregeling is rechtstreeks ondergebracht in artikel 12.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
vrijstelling is uitsluitend van toepassing 
indien van de bewuste activiteiten een 
afzonderlijke boekhouding wordt 
bijgehouden en zij functioneel gescheiden 
zijn van de andere activiteiten van de in 
die alinea bedoelde onderneming of 
entiteit. 

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
regelgevingsnormen vast te stellen waarin 
wordt gespecificeerd welke criteria voor 
de functionele en boekhoudkundige 
scheiding van activiteiten dienen te 
worden gehanteerd.

Or. en
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Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
regelgevingsnormen vast te stellen ter 
specificatie van de criteria voor de 
omvang van transacties, de 
regelmatigheid en continuïteit, alsmede de 
prijzen en koersen van de respectieve 
noteringen, zodat kan worden 
gewaarborgd dat de onder deze 
vrijstellingen vallende activiteiten de 
markt effectief van liquiditeiten helpen 
voorzien. 

Or. en

Motivering

Marktmakers moeten zich er concreet toe verbinden adequate liquiditeiten te verschaffen om 
voor de bedoelde vrijstellingen in aanmerking te kunnen komen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de derde en vierde alinea bedoelde 
technische regelgevingsnormen worden 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 
10 t/m 14 van Verordening (EU) nr. 
…/2010 [EAEM-verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen voor.

Or. en
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst controleert geregeld en 
minimaal eens om de zes maanden of de 
betrokken natuurlijke of rechtspersoon 
aan de in dit lid gestelde voorwaarden 
voldoet. 

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De artikelen 6, 7, 7 bis, 8 en 8 bis 
zijn niet van toepassing op de activiteiten 
van een beleggingsonderneming, een 
entiteit van een derde land of een lokale 
onderneming die lid is van een 
handelsplatform of van een markt in een 
derde land, waarvan het wettelijke en 
toezichtskader overeenkomstig lid 2 
gelijkwaardig is verklaard, wanneer deze 
als opdrachtgever handelt in een 
financieel instrument – ongeacht of dit op 
of buiten een handelsplatform om wordt 
verhandeld – door in het kader van zijn 
gewone bedrijfsvoering orders uit te 
voeren die door cliënten zijn geïnitieerd of 
waarvoor zij een handelsverzoek hebben 
gedaan en door uit deze transacties 
voortvloeiende posities af te dekken, voor 
zover dergelijke activiteiten beogen de 
redelijke kortetermijnverwachtingen van 
cliënten niet te overtreffen.
De in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
vrijstelling is uitsluitend van toepassing 
indien van de bewuste activiteiten een 
afzonderlijke boekhouding wordt 
bijgehouden en zij functioneel gescheiden 
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zijn van de andere activiteiten van de in 
die alinea bedoelde onderneming of 
entiteit. 
Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
regelgevingsnormen vast te stellen ter 
specificatie van de criteria die door de 
bevoegde autoriteiten in aanmerking 
moeten worden genomen om te bepalen in 
hoeverre een transactie ter afdekking van 
een positie al dan niet voortvloeit uit 
handelsverzoeken van de zijde van een 
cliënt.
De in de derde alinea bedoelde technische 
regelgevingsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM-
verordening].
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische regelgevingsnormen voor.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst controleert geregeld en 
minimaal eens om de zes maanden of alle 
onder de toepassing van dit lid vallende 
transacties door een cliënt zijn geïnitieerd 
of voortvloeien uit handelsverzoeken van 
de zijde van een cliënt, en dienen ter 
afdekking van posities die in dergelijke 
transacties hun oorsprong vinden. 

Or. en

Motivering
Bij dergelijke activiteiten betreft het geen marktmaking, en daarvoor moeten dan ook andere 
bepalingen gelden. 
Functionele afscheiding van dergelijke activiteiten is de beste manier om te garanderen dat 
vrijstellingen die zijn bedoeld voor het bedrijven van handel voor eigen rekening op verzoek van 
cliënten niet worden gebruikt voor het bedrijven van handel voor eigen rekening dat niet op 
verzoek van cliënten plaatsvindt.
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Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het derde land 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. 

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Artikel 8 bis is niet van toepassing 
op de activiteiten van een natuurlijke of 
rechtspersoon wanneer deze, optredend 
als vergunninghoudend primary dealer 
conform een overeenkomst met een 
emittent van bedrijfsschuldpapier, handelt 
als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met het bewuste 
bedrijfsschuldpapier.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 5, 6, 7 en 12 zijn niet van 
toepassing op een natuurlijke of 
rechtspersoon als deze een baissetransactie 
in een effect aangaat of een netto 
baissepositie heeft met betrekking tot het 
verrichten van een stabilisatie 

4. De artikelen 5, 5 bis, 6, 7, 7 bis en 12 
zijn niet van toepassing op een natuurlijke 
of rechtspersoon als deze een 
baissetransactie in een effect aangaat of 
een netto baissepositie heeft met 
betrekking tot het verrichten van een 
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overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de 
Commissie. 

stabilisatie overeenkomstig hoofdstuk III 
van Verordening (EG) nr. 2273/2003 van 
de Commissie. 

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst kan een natuurlijke of 
rechtspersoon die in het kader van de in lid 
1, 3 of 4 genoemde vrijstellingen handelt, 
schriftelijk om informatie verzoeken met 
betrekking tot in het kader van de 
vrijstelling aangehouden baisseposities of 
uitgevoerde activiteiten. De natuurlijke of 
rechtspersoon verstrekt de informatie 
uiterlijk vier kalenderdagen nadat het 
verzoek is gedaan. 

9. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst of de ETA (EAEM) kan een 
natuurlijke of rechtspersoon die in het 
kader van de in lid 1, 3 of 4 genoemde 
vrijstellingen handelt, schriftelijk om 
informatie verzoeken met betrekking tot in 
het kader van de vrijstelling aangehouden 
baisseposities of uitgevoerde activiteiten. 
De natuurlijke of rechtspersoon verstrekt 
de informatie uiterlijk vier kalenderdagen 
nadat het verzoek is gedaan. 

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, kennisgeving doen 
van deze positie of de informatie over de 
positie openbaar maken telkens wanneer
de positie een door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde kennisgevingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt, wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. De betrokken autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot een specifiek 
financieel instrument of een categorie 
financiële instrumenten, kennisgeving doen 
van deze positie of de informatie over de 
positie openbaar maken van zodra de 
positie een door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde kennisgevingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt, wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en
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Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op
financiële instrumenten waarvoor de 
transparantieverplichting reeds geldt 
krachtens hoofdstuk II, de artikelen 5 tot
en met 8.

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan verlangen dat natuurlijke of 
rechtspersonen die netto baisseposities 
hebben met betrekking tot financiële 
instrumenten waarvoor de 
transparantieverplichting reeds geldt 
krachtens de artikelen 5 t/m 8, haar 
daarvan kennisgeving doen of het publiek 
daarover nadere informatie verschaffen 
bij het bereiken van een lagere 
kennisgevingsdrempel dan die waarnaar 
wordt verwezen in de artikelen 5 t/m 8, 
voor zover aan de beide volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) er is sprake van ongunstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in de lidstaat of in een 
of meer andere lidstaten; 
b) de kennisgeving of 
informatieverschaffing is nodig om de 
bedreiging het hoofd te bieden.

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Kennisgeving door uitleners in 

uitzonderlijke situaties
1. De terzake bevoegde autoriteit van een 
lidstaat kan de in lid 2 bedoelde maatregel 
nemen wanneer er sprake is van 
ongunstige gebeurtenissen of 
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ontwikkelingen die een ernstige 
bedreiging vormen voor de financiële 
stabiliteit of het marktvertrouwen in de 
lidstaat of in een of meer andere lidstaten. 
2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
kan voorschrijven dat natuurlijke of 
rechtspersonen die zich bezighouden met 
het uitlenen van een specifiek financieel 
instrument of categorie financiële 
instrumenten haar in kennis moeten 
stellen van eventuele ongewone 
verhogingen van de provisies die worden 
verlangd om een specifiek financieel 
instrument of categorie financiële 
instrumenten uit te lenen.

Or. en

Motivering

Verstrekking van informatie door uitleners kan voor toezichthouders van nut zijn wanneer de 
financiële markten onder druk staan.

Amendement 99

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag de in lid 2 of 3 bedoelde maatregel 
treffen indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De terzake bevoegde autoriteit van een 
lidstaat mag de in lid 2 of 3 bedoelde 
maatregel treffen indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag voorwaarden verbieden of vaststellen 
met betrekking tot natuurlijke of 
rechtspersonen die: 

2. De terzake bevoegde autoriteit van de 
lidstaat mag voorwaarden verbieden of 
vaststellen met betrekking tot natuurlijke of 
rechtspersonen die: 
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Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat kan natuurlijke of rechtspersonen 
die een baissetransactie aangaan  in 
aandelen of overheidsschuld die tot de 
handel zijn toegelaten voorschrijven dat 
het beoogde financieel instrument alleen 
mag worden geshort:
a) tegen een prijs die hoger ligt dan de 
prijs waartegen de onmiddellijk daaraan 
voorafgaande verkoop heeft 
plaatsgevonden ("plus tick"); dan wel 
b) tegen de laatste verkoopprijs indien die 
hoger ligt dan de vorige daarvan 
afwijkende prijs ("zero-plus tick"). 

Or. en

Motivering

Toezichthouders moeten de mogelijkheid hebben om uptick-regels in te voeren bij wijze van 
alternatief voor de introductie van een verbod op shortselling.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
mag verhinderen dat natuurlijke of 
rechtspersonen transacties aangaan die met 
financiële instrumenten verband houden of 
de waarde beperken van de transacties in 
het financiële instrument die mogen 
worden aangegaan.

3. De terzake bevoegde autoriteit van de 
lidstaat mag verhinderen dat natuurlijke of 
rechtspersonen transacties aangaan die met 
financiële instrumenten verband houden of 
de waarde beperken van de transacties in 
het financiële instrument die mogen 
worden aangegaan.

Or. en
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
mag een beperking instellen op de toegang 
van natuurlijke of rechtspersonen tot 
kredietverzuimswaptransacties die verband 
houden met een verplichting van een 
lidstaat of van de Unie of op de waarde van 
ongedekte, met een verplichting van een 
lidstaat of de Unie verband houdende 
kredietverzuimposities die natuurlijke of 
rechtspersonen mogen aangaan, indien aan 
de beide volgende voorwaarden is voldaan:

1. De terzake bevoegde autoriteit van een 
lidstaat mag een beperking instellen op de 
toegang van natuurlijke of rechtspersonen 
tot kredietverzuimswaptransacties die 
verband houden met een verplichting van 
een lidstaat of van de Unie of op de waarde 
van ongedekte, met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie verband houdende 
kredietverzuimposities die natuurlijke of 
rechtspersonen mogen aangaan, indien aan 
de beide volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer op een handelsplatform de prijs 
van een financieel instrument tijdens één 
enkele handelsdag gedaald is met de in lid 
4 bedoelde waarde vergeleken met de 
slotprijs van de vorige handelsdag op dat 
handelsplatform, overweegt de voor dat 
handelsplatform bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst of het passend is 
natuurlijke of rechtspersonen een verbod of 
een beperking op te leggen op het 
uitvoeren van baissetransacties in het 
financieel instrument op het 
handelsplatform of anderszins transacties 
in dat financieel instrument op dat 
handelsplatform te beperken om te 
voorkomen dat de prijs van het financieel 
instrument op wanordelijke wijze daalt.

1. Wanneer op een handelsplatform de prijs 
van een financieel instrument tijdens één 
enkele handelsdag gedaald is met de in lid 
4 bedoelde waarde vergeleken met de 
slotprijs van de vorige handelsdag op dat 
handelsplatform, overweegt de terzake
bevoegde autoriteit of het passend is 
natuurlijke of rechtspersonen een verbod of 
een beperking op te leggen op het 
uitvoeren van baissetransacties in het 
financieel instrument of anderszins 
transacties in dat financieel instrument te 
beperken om te voorkomen dat de prijs van 
het financieel instrument op wanordelijke 
wijze daalt.

Indien de bevoegde autoriteit er 
overeenkomstig het eerste punt van 
overtuigd is dat het passend is om dit te 
doen, verbiedt of beperkt zij het aangaan 

Indien de terzake bevoegde autoriteit er 
overeenkomstig het eerste punt van 
overtuigd is dat het passend is om dit te 
doen, verbiedt of beperkt zij het aangaan 
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van baissetransacties op het 
handelsplatform door personen wat 
aandelen of schulden betreft, of beperkt zij 
transacties in dat financieel instrument op 
dat handelsplatform wat andere soorten 
financiële instrumenten betreft.

van baissetransacties door personen wat 
aandelen of schulden betreft, of beperkt zij 
transacties in dat financieel instrument wat 
andere soorten financiële instrumenten 
betreft.

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De terzake bevoegde autoriteit stelt 
de ETA (EAEM) onverwijld in kennis van 
haar beslissing, waarop deze op haar 
beurt onverwijld alle bevoegde instanties 
in andere lidstaten waar het financieel 
instrument wordt verhandeld daarvan in 
kennis stelt.

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Bevoegdheid om de buy-inprocedure in 

geval van een shortsqueeze tijdelijk aan te 
passen

1. Wanneer een aandeel of 
overheidsobligatie onderhevig is aan een 
shortsqueeze, kan de terzake bevoegde 
autoriteit van een lidstaat beslissen de in 
artikel 13 bedoelde buy-inprocedure aan 
te passen of op te schorten. 
2. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 36 en onder 
de voorwaarden van de artikelen 37 en 38, 
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maatregelen vast ter specificatie van de 
gevallen waarin een aandeel of 
overheidsobligatie onderhevig is aan een 
shortsqueeze.

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bevoegde autoriteit publiceert op 
haar website een mededeling over elke 
beslissing om elke in de artikelen 16 tot en 
met 19 bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen.

1. Een bevoegde autoriteit publiceert op 
haar website een mededeling over elke 
beslissing om elke in de artikelen 16 tot en 
met 19 bis bedoelde maatregel te treffen of 
te verlengen.

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een maatregel overeenkomstig de 
artikelen 16 tot en met 19 treedt in werking
wanneer de mededeling wordt 
gepubliceerd of op een in de mededeling 
gespecificeerd tijdstip na de publicatie en 
geldt alleen met betrekking tot een 
transactie die is aangegaan nadat de 
maatregel in werking is getreden.

3. Een maatregel overeenkomstig de 
artikelen 16 tot en met 19 bis treedt in 
werking wanneer de mededeling wordt 
gepubliceerd of op een in de mededeling 
gespecificeerd tijdstip na de publicatie en 
geldt alleen met betrekking tot een 
transactie die is aangegaan nadat de 
maatregel in werking is getreden.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens maatregelen overeenkomstig 1. Alvorens maatregelen overeenkomstig 
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de artikelen 16, 17, of 18 te treffen of te 
verlengen en alvorens beperkingen 
overeenkomstig artikel 19 op te leggen, 
stelt een bevoegde autoriteit de EAEM en 
de andere bevoegde autoriteiten in kennis 
van de maatregel die zij overweegt.

de artikelen 16, 16 bis, 17 of 18 te treffen 
of te verlengen en alvorens beperkingen of 
aanpassingen overeenkomstig artikel 19 
bis op te leggen, stelt een bevoegde 
autoriteit de ETA (EAEM) en de andere 
bevoegde autoriteiten in kennis van de 
maatregel die zij overweegt.

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een voorstel om een maatregel 
overeenkomstig de artikelen 16, 17 en 18 
te treffen of te verlengen, wordt uiterlijk 24 
uur vóór de geplande datum voor de 
inwerkingtreding of verlenging van de 
maatregel ter kennis gebracht. Wanneer het 
niet mogelijk is 24 uur vooraf 
kennisgeving te doen, mag een bevoegde 
autoriteit in uitzonderlijke omstandigheden 
deze later dan 24 uur vóór de geplande 
datum voor de inwerkingtreding van de 
maatregel doen. Een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 19 wordt gedaan 
vóór de geplande datum voor de 
inwerkingtreding van de maatregel.

3. Een voorstel om een maatregel 
overeenkomstig de artikelen 16, 16 bis, 17, 
18 en 19 bis te treffen of te verlengen, 
wordt uiterlijk 24 uur vóór de geplande 
datum voor de inwerkingtreding of 
verlenging van de maatregel ter kennis 
gebracht. Wanneer het niet mogelijk is 24 
uur vooraf kennisgeving te doen, mag een 
bevoegde autoriteit in uitzonderlijke 
omstandigheden deze later dan 24 uur vóór 
de geplande datum voor de 
inwerkingtreding van de maatregel doen.
Een kennisgeving overeenkomstig artikel 
19 wordt gedaan vóór de geplande datum 
voor de inwerkingtreding van de 
maatregel.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een bevoegde autoriteit van een lidstaat 
die een kennisgeving overeenkomstig dit 
artikel ontvangt, mag in die lidstaat 
maatregelen overeenkomstig de artikelen 
16 tot en met 19 treffen wanneer zij ervan 

4. Een bevoegde autoriteit van een lidstaat 
die een kennisgeving overeenkomstig dit 
artikel ontvangt, mag in die lidstaat 
maatregelen overeenkomstig de artikelen 
16 tot en met 19 bis treffen wanneer zij 
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overtuigd is dat de maatregel nodig is om 
de andere bevoegde autoriteit te 
ondersteunen. De bevoegde autoriteit doet 
ook voorafgaande kennisgeving 
overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 wanneer 
zij overweegt maatregelen te treffen.

ervan overtuigd is dat de maatregel nodig 
is om de andere bevoegde autoriteit te 
ondersteunen. De bevoegde autoriteit doet 
ook voorafgaande kennisgeving 
overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 wanneer 
zij overweegt maatregelen te treffen.

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 22 van een 
overeenkomstig artikel 16, 17 of 18 te 
treffen of te verlengen maatregel, brengt de 
EAEM binnen 24 uur een advies uit over 
de vraag of zij de maatregel of overwogen 
maatregel nodig acht om de uitzonderlijke 
situatie het hoofd te bieden. In het advies 
wordt vermeld of de EAEM van oordeel is 
dat zich ongunstige gebeurtenissen of 
ontwikkelingen hebben voorgedaan die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in een of meer lidstaten, 
of de maatregel of overwogen maatregel 
passend en evenredig is om de bedreiging 
het hoofd te bieden en of de overwogen 
geldigheidsduur van de maatregelen 
gerechtvaardigd is. Indien de EAEM van 
oordeel is dat andere bevoegde autoriteiten 
maatregelen moeten treffen om de 
bedreiging het hoofd te bieden, vermeldt 
zij dit ook in haar advies. Het advies wordt 
op de website van de EAEM gepubliceerd.

2. Na ontvangst van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 22 van een 
overeenkomstig artikel 16, 16 bis, 17, 18 of 
19 bis te treffen of te verlengen maatregel, 
beslist de EAEM binnen 24 uur of zij de 
maatregel of overwogen maatregel nodig 
acht om de uitzonderlijke situatie het hoofd 
te bieden. In het besluit wordt vermeld of 
de ETA (EAEM) van oordeel is dat zich 
ongunstige gebeurtenissen of 
ontwikkelingen hebben voorgedaan die een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit of het 
marktvertrouwen in een of meer lidstaten, 
of de maatregel of overwogen maatregel 
passend en evenredig is om de bedreiging 
het hoofd te bieden en of de overwogen 
geldigheidsduur van de maatregelen 
gerechtvaardigd is. Indien de ETA 
(EAEM) van oordeel is dat andere 
bevoegde autoriteiten maatregelen moeten 
treffen om de bedreiging het hoofd te 
bieden, vermeldt zij dit ook in haar besluit 
en legt zij de terzake bevoegde autoriteiten 
de verplichting op deze maatregelen 
binnen 24 uur te introduceren. Het besluit
wordt op de website van de ETA (EAEM)
gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een bevoegde autoriteit, tegen 
een advies van de EAEM overeenkomstig 
lid 2 in, maatregelen overweegt of treft, 
dan wel, tegen een advies van de EAEM 
overeenkomstig dat lid in, weigert 
maatregelen te treffen, publiceert zij 
onmiddellijk een mededeling op haar 
website waarin zij de redenen hiervoor 
volledig toelicht.

3. Indien de ETA (EAEM) van mening is 
dat er op het niveau van de Unie een 
maatregel moet worden ingesteld, neemt 
zij in haar besluit een daartoe strekkende 
verklaring op, en ziet de ETA (EAEM) 
erop toe dat deze maatregel binnen 24 uur 
in de gehele Unie wordt toegepast. 

Or. en

Amendement 114

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ETA (EAEM) gaat geregeld en 
minstens eenmaal om de drie maanden 
over tot toetsing van de krachtens dit 
artikel genomen maatregelen. Indien een 
maatregel na een dergelijke 
driemaandelijkse toetsing niet wordt 
verlengd, komt zij automatisch te 
vervallen.

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geen nadelig effect zal sorteren op de 
efficiëntie van de financiële markten, 
zoals het verminderen van de liquiditeit op 
deze markten of het teweegbrengen van 
onzekerheid voor marktdeelnemers, dat in 

Schrappen
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een onevenredige verhouding staat tot de 
voordelen van de maatregel.

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een bevoegde autoriteit of 
bevoegde autoriteiten een maatregel 
overeenkomstig de artikelen 16, 17 of 18 
heeft/hebben genomen, mag de EAEM 
elke in lid 1 bedoelde maatregel treffen 
zonder het in artikel 23 genoemde advies
uit te brengen.

Wanneer een bevoegde autoriteit of 
bevoegde autoriteiten een maatregel 
overeenkomstig de artikelen 16, 16 bis, 17,
18 of 19 bis heeft/hebben genomen, mag 
de ETA (EAEM) elke in lid 1 bedoelde 
maatregel treffen zonder het in artikel 23 
genoemde besluit uit te vaardigen.

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alvorens te besluiten een in lid 1 
bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen, pleegt de EAEM, indien 
passend, overleg met het Europees Comité 
voor systeemrisico's en andere relevante 
autoriteiten.

4. Alvorens te besluiten een in lid 1 
bedoelde maatregel te treffen of te 
verlengen, stelt de ETA (EAEM) het 
ECSR en de relevante autoriteiten daarvan 
waar nodig in kennis.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 

De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
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voorwaarden van de artikelen 37 en 38 
maatregelen om de criteria en factoren te 
specificeren waarmee de bevoegde 
autoriteiten en de EAEM rekening moeten 
houden om uit te maken wanneer er sprake 
is van de in de artikelen 16, 17, 18 en 23 
bedoelde gebeurtenissen en ontwikkelingen 
en de in artikel 24, lid 2, onder a), bedoelde 
bedreigingen. 

voorwaarden van de artikelen 37 en 38 
maatregelen om de criteria en factoren te 
specificeren waarmee de bevoegde 
autoriteiten en de ETA (EAEM) rekening 
moeten houden om uit te maken wanneer 
er sprake is van de in de artikelen 16, 16 
bis, 17, 18, 19 bis en 23 bedoelde 
gebeurtenissen en ontwikkelingen en de in 
artikel 24, lid 2, onder a), bedoelde 
bedreigingen. 

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wijst elke lidstaat een bevoegde autoriteit 
aan. Lidstaten stellen de Commissie, de 
EAEM en de bevoegde autoriteiten van 
andere lidstaten daarvan in kennis.

Voor de toepassing van deze verordening 
wijst elke lidstaat een bevoegde autoriteit 
aan. Alleen overheidsinstanties kunnen 
als bevoegde autoriteit fungeren. Lidstaten 
stellen de Commissie, de ETA (EAEM) en 
de bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Samenwerking met de ETA (EAEM)

1. De bevoegde autoriteiten werken voor 
de toepassing van deze verordening 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
.../2010 [EAEM]samen met de ETA 
(EAEM). 
2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ETA (EAEM) overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. .../2010 [EAEM] 
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onverwijld alle voor de uitvoering van 
haar taken benodigde informatie.

Or. en

Amendement 121

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tevens staat het de ETA (EAEM) 
vrij om – met of zonder voorafgaande 
kennisgeving – ter plaatse inspecties te 
verrichten.
De ETA (EAEM) kan van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten verlangen dat 
zij specifieke onderzoekstaken en 
inspecties ter plaatse verrichten.

Or. en

Amendement 122

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten geven de 
informatie die zij van de bevoegde 
autoriteiten van derde landen hebben 
ontvangen overeenkomstig artikel 30 door 
aan de ETA (EAEM). 

Or. en

Amendement 123

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EAEM coördineert de ontwikkeling 
van samenwerkingsovereenkomsten tussen 

2. De ETA (EAEM) coördineert de 
ontwikkeling van 
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bevoegde autoriteiten van lidstaten en 
relevante bevoegde autoriteiten van derde 
landen. Te dien einde stelt de EAEM een 
modelovereenkomst op die door de 
bevoegde autoriteiten kan worden 
gebruikt.

samenwerkingsovereenkomsten tussen 
bevoegde autoriteiten van lidstaten en 
relevante bevoegde autoriteiten van derde 
landen. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. .../2010 [EAEM]
stelt de ETA (EAEM) richtsnoeren vast 
voor de opstelling van een door de 
bevoegde autoriteiten te gebruiken 
modelovereenkomst.

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de in artikel 25 of 26 van Richtlijn 
95/46/EG vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld en uitsluitend per afzonderlijk 
geval mag de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat gegevens en de analyse van 
gegevens aan een derde land overdragen. 
De bevoegde autoriteit van de lidstaat dient
ervan overtuigd te zijn dat de overdracht 
nodig is voor de toepassing van deze 
verordening. Het derde land draagt geen 
gegevens aan een ander derde land over 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van een bevoegde autoriteit 
van de lidstaat.

Indien de in artikel 25 of 26 van Richtlijn 
95/46/EG vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld en uitsluitend per afzonderlijk 
geval mag de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat gegevens en de analyse van 
gegevens aan de bevoegde autoriteit van 
een derde land overdragen. De bevoegde 
autoriteit van de lidstaat dient ervan 
overtuigd te zijn dat de overdracht nodig is 
voor de toepassing van deze verordening. 
De bevoegde autoriteit van het derde land 
draagt geen gegevens aan een andere 
bevoegde autoriteit van een derde land 
over zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat.

Or. en

Amendement 125

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conform Verordening (EU) nr. .../2010 
[EAEM], stelt de ETA (EAEM) 
richtsnoeren vast met betrekking tot de 
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aard van de door de lidstaten vast te 
stellen administratieve maatregelen en 
sancties.

Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op [1 juli 2012] in kennis van die 
bepalingen en stellen haar onverwijld in 
kennis van eventuele latere wijzigingen
daarop.

De lidstaten stellen de Commissie en de 
ETA (EAEM) uiterlijk op [1 juli 2012] in 
kennis van die bepalingen. Zij stellen de 
Commissie en de ETA (EAEM) onverwijld 
in kennis van eventuele latere wijzigingen
op die bepalingen.

De ETA (EAEM) publiceert op haar 
website een lijst van de per lidstaat 
bestaande administratieve maatregelen en 
sancties. Deze lijst wordt regelmatig 
geactualiseerd.

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de ETA (EAEM) 
jaarlijks geaggregeerde informatie 
omtrent alle administratieve maatregelen 
en sancties die zijn opgelegd.
Wanneer een bevoegde autoriteit  
openbaar maakt dat er een 
administratieve maatregel of sanctie is 
opgelegd, stelt zij de ETA (EAEM) 
daarvan gelijktijdig in kennis.

Or. en
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Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in
artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 7, artikel 4, 
lid 2, artikel 5, lid 3, artikel 7, lid 3, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 5, artikel 14, 
lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 19, lid 5 en 
artikel 25, wordt aan de Commissie 
verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in
artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 7, artikel 4, lid 
2, artikel 5, lid 3, artikel 5 bis, lid 3, artikel 
7, lid 3, artikel 7 bis, lid 3, artikel 8, lid 3,
artikel 8 bis, lid 3, artikel 9, lid 5, artikel 
14, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 19, lid 5,
artikel 19 bis, lid 2, en artikel 25, wordt 
aan de Commissie verleend voor een 
periode van vier jaar, die ingaat op ...*. 
De Commissie stelt uiterlijk zes maanden 
vóór het verstrijken van de periode van 
vier jaar een verslag op over de aan haar 
gedelegeerde bevoegdheid.  De delegatie 
van bevoegdheden wordt automatisch 
verlengd voor periodes van gelijke duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
deze overeenkomstig artikel 37 intrekt.
*PB: datum van inwerkingtreding van deze 
verordening invoegen.

Or. en

Amendement 129

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alvorens een gedelegeerde 
handeling vast te stellen, moet de 
Commissie eerst trachten overleg te 
plegen met de ETA (EAEM).

Or. en
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Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheidsdelegatie als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 7, artikel 4, 
lid 2, artikel 5, lid 3, artikel 7, lid 3, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 5, artikel 14, 
lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 19, lid 5 en 
artikel 25, kan ten allen tijde door het 
Europees Parlement of door de Raad 
worden ingetrokken. 

1. De bevoegdheidsdelegatie als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 7, artikel 4, lid 
2, artikel 5, lid 3, artikel 5 bis, lid 3, artikel 
7, lid 3, artikel 7 bis, lid 3, artikel 8, lid 3,
artikel 8 bis, lid 3, artikel 9, lid 5, artikel 
14, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 19, lid 5,
artikel 19 bis, lid 2, en artikel 25, kan ten 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. 

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instelling die een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden
mogelijk worden ingetrokken en waarom.

2. De instelling die een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheid mogelijk 
wordt ingetrokken.

Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen drie maanden na 
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de datum van kennisgeving. de datum van kennisgeving.
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad wordt deze termijn met één 
maand verlengd.

Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad wordt deze termijn met drie 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij het verstrijken van deze
termijn het Europees Parlement noch de 
Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.

2. Indien bij het verstrijken van de in lid 1 
bedoelde termijn het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen 
de gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maakt, treedt deze niet in werking. 
De instelling die bezwaar maakt, motiveert 
haar bezwaar tegen de gedelegeerde 
handeling.

3. Indien óf het Europees Parlement óf de 
Raad binnen de in lid 1 bedoelde termijn
tegen een gedelegeerde handeling bezwaar 
maakt, treedt deze niet in werking. De 
instelling die bezwaar maakt, motiveert 
haar bezwaar tegen de gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 296 van 
het VWEU.

Or. en
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Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Uiterste termijn voor de vaststelling van 

gedelegeerde handelingen
De Commissie stelt tegen 1 januari 2013 
de gedelegeerde handelingen vast als 
bedoeld in artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 7, 
artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 3, artikel 5 
bis, lid 3, artikel 7, lid 3, artikel 7 bis, lid 
3, artikel 8, lid 3, artikel 8 bis, lid 3, 
artikel 9, lid 5, artikel 14, lid 3, artikel 19, 
lid 4, artikel 19, lid 5, artikel 19 bis, lid 2, 
en artikel 25.

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vraag of directe gecentraliseerde 
rapportering aan de ETA (EAEM) 
wenselijk is; 

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestaande maatregelen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen en vóór 15 september 2010 van 
toepassing waren, mogen tot [1 juli 2013] 
van toepassing blijven mits zij ter kennis 
van de Commissie worden gebracht. 

Bestaande maatregelen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen en vóór 15 september 2010 van 
toepassing waren, mogen tot [31 december 
2012] van toepassing blijven mits zij ter 
kennis van de Commissie worden gebracht. 
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Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis
Personele en andere middelen van de 

ETA (EAEM)
Tegen uiterlijk 31 december 2011 maakt 
de ETA (EAEM) een raming op van de uit 
de vervulling van haar taken en 
bevoegdheden conform deze verordening 
voortvloeiende behoeften aan personele 
en andere middelen en brengt zij daarover 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie verslag uit. 

Or. en
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TOELICHTING

Contextuele achtergrond van het voorstel

In september 2008 heeft de SEC naar aanleiding van het faillissement van Lehman Brothers een 
reeks maatregelen genomen tot instelling van een tijdelijk verbod op het aangaan van 
baissetransacties in honderden financiële-sectoraandelen. Verschillende Europese 
toezichthouders, waaronder de FSA, de AMF en de BaFin, volgden dit voorbeeld en troffen 
soortgelijke beslissingen. In mei 2010 stelde de BaFin naar aanleiding van geruchten en 
speculaties omtrent de Griekse overheidsschuld en daaraan gerelateerd kredietverzuimswaps een 
tijdelijk verbod in op naakt shorten en het afsluiten van ongedekte kredietverzuimswaps voor 
overheidsobligaties in de eurozone. 

Het ontbreken van een gemeenschappelijke Europese regelgeving had een negatief effect op 
zowel de doelmatigheid van de genomen maatregelen als het functioneren van de interne markt 
omdat er geen coördinatie of harmonisatie plaatsvond bij de op nationaal niveau getroffen 
besluiten. Een en ander brengt met zich mee dat het effect van deze maatregelen op de financiële 
markten moeilijk te beoordelen valt. De tot dusver gepubliceerde empirische studies leveren 
geen duidelijke, ondubbelzinnige informatie op omtrent de economische effecten van baisse- en 
kredietverzuimswaptransacties op de efficiency, de liquiditeit en de volatiliteit van de markten. 
Het feit dat er in het verleden enorme zeepbellen zijn ontstaan zoals de in 2000 gebarsten 
dotcomzeepbel, toont echter duidelijk aan dat short selling slechts in beperkte mate in staat is om 
haussestemmingen op de markt te neutraliseren. Bovendien is aangetoond dat short selling op de 
middellange en lange termijn slechts een beperkt effect heeft op de neergang van bepaalde 
aandelen- en overheidsobligatiekoersen, en dat deze prijsdalingen in feite meestal gelieerd zijn 
aan negatieve ontwikkelingen in de reële economie.  

De studies die sinds het hoogtepunt van de crisis in 2008 zijn opgezet met de bedoeling 
daaromtrent tot concrete conclusies te komen; zijn echter op niets uitgelopen. Dit is 
voornamelijk te wijten aan het uitblijven van gecoördineerde maatregelen, en daarnaast ook aan 
het gebrek aan transparantie met betrekking tot short selling en kredietverzuimswaptransacties. 
Dat neemt echter niet weg dat er, hoewel het algehele effect van shorten, naakt shorten en het 
aangaan van ongedekte kredietverzuimswaps moeilijk te meten valt, brede overeenstemming 
bestaat over de potentieel negatieve gevolgen daarvan, zoals die hieronder zijn beschreven:

 Grotere volatiliteit en het risico dat de markten te sterk doorslaan, met name in 
tijden van financiële instabiliteit

Shorten en naakt shorten kunnen ertoe leiden dat aandelenkoersen te sterk naar beneden 
doorslaan en dat de relatie met de fundamentele marktwaarde zoek raakt. Deze risico's 
worden nog verder uitvergroot doordat dergelijke shortposities met een zeer beperkt kapitaal 
kunnen worden ingenomen. Deze praktijken hebben derhalve een versterkend effect op de 
hefboomsystemen waarvan op de financiële markten gebruik wordt gemaakt en die – daar is 
iedereen het over eens – een van de oorzaken zijn van de financiële crisis. 

 Groter risico op marktmisbruik, met name in de intradaghandel

Toezicht op de naleving van marktmisbruikbestrijdingsregels is alleen mogelijk indien de 
toezichthouders kunnen beschikken over alle daartoe benodigde informatie. Shorten – en met 
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name naakt shorten – biedt de mogelijkheid om de koersen ten koste van institutionele en 
individuele beleggers te manipuleren doordat zij de prijsvorming in de loop van een 
handelsdag negatief kunnen beïnvloeden. 

 Inflatoire druk op de effectenhandel en krapterisico 

Naakt shorten kan leiden tot inflatoire druk op de effectenhandel wanneer het aantal 
verkochte effecten groter is dan het aantal effecten dat daadwerkelijk op de markt 
beschikbaar is. Zo leidden de massale baissetransacties in het aandeel Volkswagen, in 
combinatie met de grootschalige accumulatie van het aandeel door Porsche in 2008 tot een 
tekort aan beschikbare effecten. Deze krapte in het aandeel Volkswagen had tot gevolg dat de 
beurswaarde van de autofabrikant wereldwijd de grootste was op dat moment, namelijk 370 
miljoen dollar.

 Risico dat de afwikkeling van orders mislukt

Het risico dat de afwikkeling van een order mislukt hangt niet noodzakelijkerwijs samen met 
naakt shorten, maar daar staat tegenover dat dit risico bij naakt shorten voor de verkoper wel 
degelijk groter is. 

 Versterking van de aan asymmetrische informatie verbonden verstoringseffecten en 
verregaande invloed op financieringscondities 

Het gebruik van kredietverzuimswaps als instrument ter bepaling van de waarde van 
overheidsobligaties heeft een verregaande invloed op de rentetarieven en dus ook op de 
allocatie van activa binnen de reële economie. De inefficiënte werking van deze markten kan 
leiden tot verstoringen in de allocatie van het voor de reële economie beschikbare kapitaal. 

Gezien de hierboven gesignaleerde risico's is er behoefte aan permanente maatregelen, die een 
solide structuur zouden moeten bieden om deze potentieel negatieve effecten te neutraliseren. 
Bovendien hebben de bevoegde nationale autoriteiten en de EAEM behoefte aan een 
instrumentarium dat berekend is op uitzonderlijke omstandigheden. Het heersende gebrek aan 
instrumenten waarover toezichthouders de beschikking hebben, beperkt hun vermogen om op 
uitzonderlijke omstandigheden te anticiperen en te reageren. Daarnaast wordt hun vermogen om 
efficiënt te kunnen optreden ook beperkt door het ontbreken van gecoördineerde maatregelen en 
doordat deze maatregelen niet op gemeenschappelijke grondslag worden gehandhaafd. Dit is des 
te belangrijker omdat uit onderzoek naar voren lijkt te komen dat maatregelen ter beperking van 
baissetransacties de volatiliteit alleen kunnen helpen verminderen indien het shortsellingverbod 
zich daadwerkelijk richt op de actoren wier optreden een destabiliserend effect heeft op de 
aandelenkoersen. 

Om de aldus onderkende risico's het hoofd te kunnen bieden, voorziet het Commissievoorstel 
o.a. in:

 Transparantieregels met verplichte kennisgeving van netto baisseposities en markering 
van short orders.

 Beperkingen op naakt shorten onder toepassing van de zgn. "locate-rule", met een 
verplichte buy-inprocedure.
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 Uitgebreide bevoegdheden waardoor de bevoegde nationale autoriteiten in staat worden 
gesteld in tijden van crisis op te treden en de EAEM de mogelijkheid krijgt deze 
interventies te coördineren en te harmoniseren. 

1. Werkingssfeer van de verordening en definitie van het begrip "short selling"
 Aard van de financiële instrumenten die onder de verordening vallen

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om een breed scala van financiële 
instrumenten onder deze verordening te laten vallen, en zich daarbij vooral te concentreren op de 
handel in effecten, overheidsschuld en kredietverzuimswaps (CDS). 

De rapporteur acht het voorts opportuun de in artikel 8 bedoelde kennisgevingsregeling voor 
overheidsschuld en kredietverzuimswaps voor overheidsobligaties ook van toepassing te doen 
zijn op bedrijfsschuldpapier en daaraan gerelateerde kredietverzuimswaps. Door de 
werkingssfeer aldus uit te breiden, krijgen emittenten de garantie dat er geen prijsmanipulatie in 
deze instrumenten kan plaatsvinden, aangezien dergelijke manipulaties kunnen resulteren in 
hogere financieringskosten voor emittenten, en dus ten koste gaan van de reële economie.

 Definitie van de markten waarop de verordening van toepassing is
De rapporteur is van mening dat de verordening de concurrentieverhoudingen tussen de diverse 
marktdeelnemers niet mag ondermijnen en dat zij vooral de gereglementeerde markten niet op 
achterstand mag plaatsen door buitenbeurstransacties van toepassing vrij te stellen.

 Toepassing buiten de Unie
De rapporteur steunt de Commissie in haar vaste voornemen om deze regulering van toepassing 
te doen zijn op alle natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht of zij in of buiten de Unie 
woonachtig of gevestigd zijn.  Een en ander is noodzakelijk om te voorkomen dat handelaren 
zich elders gaan vestigen om zich aan de regelgeving te onttrekken. Bovendien wordt gelijke 
behandeling van Europese en niet-Europese beleggers aldus gegarandeerd.

 Definitie van baisseposities en ongedekte kredietverzuimswaps - Artikelen 3 en 4
De rapporteur is het eens met de door de Commissie gehanteerde definitie van baisseposities. 

De rapporteur is van mening dat alle beleggers die eigenaar zijn van een kredietverzuimswap 
zonder in het bezit te zijn van de onderliggende obligatie, moeten worden beschouwd als 
bezitters van een ongedekte positie in een kredietverzuimswap. Het gebruik van 
kredietverzuimswaps als vervangmiddel om andere financiële instrumenten af te dekken door de 
vraag naar aan overheidsschuld gerelateerde kredietverzuimswaps op te drijven is te vergelijken 
met het afgeven van misleidende marktsignalen. Het aldus afgeven van misleidende signalen kan 
ten koste gaan van de financieringskosten van een lidstaat en daardoor de druk op reeds zwaar 
onder druk staande overheidsfinanciën nog verder opdrijven.

2. Transparantievereisten
 Kennisgeving van posities

De rapporteur steunt het op aanbevelingen van de CEER gebaseerde voorstel van de Commissie 
tot oplegging van een kennisgevingsverplichting voor het innemen van significante 
baisseposities in aandelen, overheidsobligaties en kredietverzuimswaps. De 
transparantieverbetering die door dergelijke kennisgevingen wordt bewerkstelligd, komt het 
vertrouwen van beleggers en spaarders op de effectenmarkt beslist ten goede. 



PE454.372v01-00 82/84 PR\840448NL.doc

NL

Met betrekking tot effecten kan de rapporteur instemmen met het voorgestelde 
tweetrapssysteem, waarbij een drempel wordt gehanteerd van 0,2% van de waarde van het 
geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming voor kennisgevingen aan de bevoegde 
autoriteiten en een drempel van 0,5% voor openbaarmaking van gegevens. 

Met betrekking tot overheidsschuld en kredietverzuimswaps steunt de rapporteur het voorstel 
van de Commissie om van posities in schuldinstrumenten alleen kennis te doen geven aan de 
toezichthouders.

De rapporteur is van mening dat invoering van een symmetrische kennisgevingsregeling voor het 
innemen van geleveragede hausseposities eveneens wenselijk zou zijn om toezichthouders een 
nauwkeurig beeld te geven van de voor het opbouwen van speculatieve posities gebruikte 
hefboomfinanciering. 

In uitzonderlijke omstandigheden pleit de rapporteur er tevens voor om toezichthouders in de 
gelegenheid te stellen een kennisgevingsverplichting in te voeren voor verleners van krediet voor 
financiële instrumenten. Aldus moet worden gegarandeerd dat toezichthouders naar behoren 
worden geïnformeerd over situaties waarbij het effectenuitleningssysteem onder druk kan komen 
te staan, die er doorgaans op duiden dat er op grote schaal baisseposities zijn of worden 
ingenomen.

 Markering van short orders
De rapporteur steunt het principe waarop het voorstel van de Commissie berust. 

Markering van baissetransacties is de enige manier om de orderstromen te kunnen controleren en 
moet dus worden gezien als een aanvulling op de kennisgevingen van posities die plaatsvinden 
aan het slot van een handelsdag. Tevens is het de bedoeling dat toezichthouders middels 
markering van dergelijke orders in staat worden gesteld na te gaan of metterdaad is voldaan aan 
de kennisgevingsverplichtingen, zodat zij een beter beeld kunnen krijgen van de reële omvang 
van de aangegane baissetransacties. Daarnaast verschaft het toezichthouders een instrument om 
erop toe te zien dat er binnen een handelsdag geen prijsmanipulaties met behulp van 
baissetransacties plaatsvinden. 

Aan de uitvoerbaarheid van shortordermarkeringen hoeft niet te worden getwijfeld, aangezien 
deze reeds worden toegepast in de Verenigde Staten en in Azië; door invoering van dit systeem 
zou de Europese Unie zich slechts aan de vigerende internationale normen conformeren. De 
implementatiekosten van een dergelijk systeem kunnen niet met zekerheid worden voorspeld, 
maar op de lange termijn zijn zij onbeduidend, aangezien de uitvoering van orders niet duurder 
uitvalt in landen waar al markeringsprocedures worden toegepast. Niettemin pleit de rapporteur 
ter wille van de beperking van de implementatiekosten voor instelling van een overgangsperiode, 
zodat de respectieve handelsplatforms in staat worden gesteld de beoogde markeringsprocedures 
in te voeren als onderdeel van de gebruikelijke actualisering van hun orderuitvoeringsinterface. 
Een maximale overgangsperiode van drie jaar lijkt wat dat betreft opportuun.

Om eerlijke concurrentieverhoudingen te garanderen, pleit de rapporteur voor verplichte 
markering van alle orders – inclusief OTC-transacties – ongeacht waar deze kunnen worden 
verhandeld.

3. Naakt shorten en ongedekte kredietverzuimswaps
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 Restricties op naakt shorten
De rapporteur steunt het voorstel om voor baissetransacties altijd het bezit van eerder geleende 
effecten of effecten waarop de leninggarantie berust als voorwaarde te hanteren. 

 Verbod op ongedekte kredietverzuimswaps
De rapporteur steunt het voorstel om de mogelijkheid tot het aankopen van aan overheidsschuld 
gerelateerde kredietverzuimswaps te beperken tot bezitters van de desbetreffende 
overheidsobligaties. Kredietverzuimswaptransacties dienen te zijn gebaseerd op het beginsel dat 
daaraan een verzekerbaar belang ten grondslag moet liggen. 

Daarnaast vraagt de rapporteur zich af of het wel opportuun is financiële instellingen toe te staan 
aan overheidsschuld van hun eigen lidstaat gerelateerde kredietverzuimswaps te kopen, 
aangezien dergelijke financiële instellingen in geval van wanbetaling door hun eigen lidstaat 
wellicht kopje onder zouden gaan.

 Buy-inprocedures en sancties bij niet-afwikkeling op T+4
De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie tot instelling van met sancties verbonden 
automatische buy-inprocedures wanneer een aandelenorder op T+4 (4 dagen na de 
transactiedatum) nog steeds niet blijkt te zijn afgewikkeld. Het voorbeeld van de Verenigde 
Staten, waar deze regel al sinds 2008 wordt toegepast, toont duidelijk aan dat deze maatregel 
effectief is om de benodigde afwikkelingsdiscipline af te dwingen. 

De rapporteur is van mening dat deze buy-in procedures moeten worden toegepast op alle 
transacties, inclusief OTC-transacties, en dat de aard en het minimumniveau van de te hanteren 
sanctieregeling door de EAEM moeten worden gedefinieerd om te voorkomen dat 
handelsplatforms elkaar op deze regelgevingscriteria gaan beconcurreren.

4. Vrijstellingen
 Belangrijkste verhandelingsmarkt buiten de Europese Unie

De rapporteur ondersteunt het desbetreffende voorstel van de Commissie. Gezien de in de VS 
vigerende marktreguleringen, is verplaatsing van activiteiten uit reguleringsmotieven naar andere 
locaties dan de EU onwaarschijnlijk.

 Vrijstelling voor marktmakingactiviteiten 
De rapporteur steunt het principe dat voor marktmakingactiviteiten vrijstellingen moeten kunnen 
worden verleend. Marktmakers verschaffen de voor het correcte functioneren van de markten 
vereiste liquiditeiten en deze rol moet worden beschermd tegen opportunistische gedragingen 
van de zijde van andere marktdeelnemers. Bij wijze van compensatie voor de verleende 
vrijstellingen moeten de betrokkenen echter wel concrete garanties bieden dat zij de markt 
regelmatig en continu van liquiditeiten zullen voorzien. De EAEM moet gemeenschappelijke 
normen vaststellen om een uniforme interpretatie binnen de Unie te waarborgen.

Niettemin acht de rapporteur het van cruciaal belang te voorkomen dat van deze vrijstellingen op 
enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt. Daarom mag het marktmakers die geen strikte 
scheiding hanteren tussen marktmakingactiviteiten en handel voor eigen rekening op basis van 
niet door cliënten geïnitieerde orders, niet worden toegestaan van deze vrijstellingen gebruik te 
maken. Bovendien geeft de rapporteur de mogelijkheid in overweging om – teneinde 
toezichthouders in de gelegenheid te stellen erop toe te zien dat er door marktmakers geen 
misbruik van de vrijstelling wordt gemaakt – marktmakers te verplichten aan de eisen van artikel 
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5 van deze verordening te voldoen, aangezien gewone marktmakingactiviteiten normaliter niet 
zouden mogen resulteren in het opbouwen van gerichte posities. Ook mag het marktmakers niet 
worden toegestaan ongedekte baisseposities langer dan redelijkerwijs nodig is aan te houden 
zonder het bewuste financieel instrument te hebben geleend, aangezien marktmakers niet van de 
desbetreffende afwikkelingsverplichtingen zijn vrijgesteld. 

5. Interventiebevoegdheden van de bevoegde autoriteiten
 Voor baisse- en CDS-transacties geldende beperkingen in geval van ongunstige 

gebeurtenissen
De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om aan de bevoegde nationale autoriteiten 
uitgebreide bevoegdheden te verlenen om te reageren op ongunstige omstandigheden. Om 
dezelfde reden stelt de rapporteur voor, toezichthouders de bevoegdheid te verlenen om in 
dergelijke situaties een zgn. "uptick-regel" – in de zin van een minimumprijs voor short orders –
in te voeren. 

 Mogelijke beperkingen op het aangaan van baissetransacties in geval van een 
aanzienlijke prijsdaling

De rapporteur onderschrijft het beginsel waarop de voorgestelde maatregel berust. Met het oog 
op een consistente handhaving van de maatregel binnen de interne markt en om de 
concurrentieverhoudingen niet te verstoren, is de rapporteur van mening dat beperkingen op een 
bepaald financieel instrument moeten gelden voor alle transacties, ongeacht de plaats waar deze 
kunnen worden uitgevoerd. 

Bevoegdheden tot interventie door de EAEM
 Coördinatie door de EAEM

De rapporteur stemt in met de verlening van coördinatiebevoegdheden aan de EAEM. Tevens is 
de rapporteur voorstander van vaststelling van richtsnoeren door de EAEM voor alle 
maatregelen die kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties door de bevoegde nationale 
autoriteiten. 

 Interventiebevoegdheden voor de EAEM
De rapporteur is ingenomen met de volgens het Commissievoorstel aan de EAEM te verlenen  
bevoegdheden. De Commissie heeft tenvolle gebruik gemaakt van de door de EAEM-
verordening geboden mogelijkheden. De aan de EAEM te verlenen bevoegdheden bieden ruimte 
voor een consistente implementatie van de op het niveau van de Europese Unie te treffen 
noodmaatregelen. 


