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PR_COD_1recastingam

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 richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (herschikking)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0656),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 53, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0382/2011),

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

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief van de Commissie juridische zaken van 1 maart 2012 aan de Commissie 
economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 87, lid 3 van zijn Reglement,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie industrie, onderzoek en energie 
(A7-0000/2012),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen 
bevat dan die welke als zodanig in het voorstel of in het advies van de adviesgroep worden 
vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 
eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel 
een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijziging,

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van 
de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit 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, de 
Commissie en de nationale parlementen.
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Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De financiële crisis heeft 
tekortkomingen blootgelegd in de werking 
en de transparantie van financiële markten. 
De ontwikkeling van de financiële markten 
heeft duidelijk gemaakt dat het toezicht- en 
regelgevingskader voor markten in 
financiële instrumenten moet worden 
versterkt teneinde een grotere transparantie 
te bewerkstelligen, beleggers beter te 
beschermen, het vertrouwen te bevorderen, 
het aantal niet-gereguleerde terreinen te 
reduceren en ervoor te zorgen dat 
toezichthouders over de nodige 
bevoegdheden beschikken om hun taken te 
vervullen.

(4) De financiële crisis heeft 
tekortkomingen blootgelegd in de werking 
en de transparantie van financiële markten. 
De ontwikkeling van de financiële markten 
heeft duidelijk gemaakt dat het toezicht- en 
regelgevingskader voor markten in 
financiële instrumenten moet worden 
versterkt, inclusief voor de onderhandse 
handel op deze markten, teneinde een 
grotere transparantie te bewerkstelligen, 
beleggers beter te beschermen, het 
vertrouwen te bevorderen, het aantal niet-
gereguleerde terreinen te reduceren en 
ervoor te zorgen dat toezichthouders over 
de nodige bevoegdheden beschikken om 
hun taken te vervullen.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Internationale toezichthouders en 
regelgevers zijn het erover eens dat 
tekortkomingen in de corporate governance 
van een aantal financiële instellingen, zoals 
onder meer het ontbreken van 
doeltreffende interne 
controlemechanismen, een factor is die tot 
het ontstaan van de financiële crisis heeft 
bijgedragen. Het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's kan tot de 
ondergang van individuele instellingen 
leiden en niet alleen in de lidstaten maar in 
de hele wereld systeemproblemen 
veroorzaken. Incorrect gedrag van 

(5) Internationale toezichthouders en 
regelgevers zijn het erover eens dat 
tekortkomingen in de corporate governance 
van een aantal financiële instellingen, zoals 
onder meer het ontbreken van 
doeltreffende interne 
controlemechanismen, een factor is die tot 
het ontstaan van de financiële crisis heeft 
bijgedragen. Het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's kan tot de 
ondergang van individuele instellingen 
leiden en niet alleen in de lidstaten maar in 
de hele wereld systeemproblemen 
veroorzaken. Incorrect gedrag van 

                                                                                                                                                      
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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ondernemingen die diensten voor cliënten 
verrichten, kan beleggers schade 
berokkenen en het beleggersvertrouwen 
aantasten. Om het potentieel schadelijke 
effect van deze tekortkomingen in 
corporate-governanceregelingen aan te 
pakken, dient het bepaalde in deze richtlijn 
met gedetailleerdere beginselen en 
minimumnormen te worden aangevuld. Bij 
de toepassing van deze beginselen en 
normen dient rekening te worden gehouden 
met de aard, schaal en complexiteit van 
beleggingsondernemingen.

ondernemingen die diensten voor cliënten 
verrichten, kan beleggers schade 
berokkenen en het beleggersvertrouwen 
aantasten. Om het potentieel schadelijke 
effect van deze tekortkomingen in 
corporate-governanceregelingen aan te 
pakken, dient het bepaalde in deze richtlijn 
met gedetailleerdere beginselen en 
minimumnormen te worden aangevuld. Bij 
de toepassing van deze beginselen en 
normen dient rekening te worden gehouden 
met de aard, schaal en complexiteit van 
beleggingsondernemingen. De 
maatregelen in kwestie moeten 
beperkingen omvatten van het aantal 
bestuursmandaten die bestuurders van 
financiële instellingen mogen bekleden. 
Bij de toepassing van deze maatregelen 
moet rekening worden gehouden met de 
vereisten van het effectieve beheer van de 
bedoelde instellingen, terwijl de 
bestuurders van de ondernemingen in 
kwestie indien nodig met name ook voort 
moeten kunnen optreden als bestuurders 
van non-profitorganisaties, 
overeenkomstig het beginsel van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van het bovenstaande wordt 
Richtlijn 2004/39/EG deels herschikt in de 
vorm van deze nieuwe richtlijn en deels 
vervangen door Verordening (EU) nr. 
…/… (MiFIR). Beide rechtsinstrumenten 
samen zouden het rechtskader vormen voor 
de vereisten die gelden voor 
beleggingsondernemingen, 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en 

(7) In het licht van het bovenstaande wordt 
Richtlijn 2004/39/EG deels herschikt in de 
vorm van deze nieuwe richtlijn en deels 
vervangen door Verordening (EU) nr. 
…/… (MiFIR). Beide rechtsinstrumenten 
samen zouden het rechtskader vormen voor 
de vereisten die gelden voor 
beleggingsondernemingen, 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en financiële 
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ondernemingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of –activiteiten in de 
Unie verrichten. De richtlijn dient derhalve 
samen met bovengenoemde verordening te 
worden gelezen. Deze richtlijn bevat de 
voorschriften betreffende de verlening van 
de vergunning om het bedrijf uit te 
oefenen, de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, de 
uitoefening van de vrijheid van vestiging 
en van het recht tot het vrij verrichten van 
diensten, de aan de bedrijfsuitoefening van 
beleggingsondernemingen gestelde 
voorwaarden ter bescherming van de 
beleggers, de bevoegdheden van 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst en de lidstaat van 
ontvangst, en de sanctieregeling. 
Aangezien het voornaamste doel en 
onderwerp van dit voorstel de harmonisatie 
van de nationale voorschriften op de 
bovengenoemde terreinen is, dient het te 
worden gebaseerd op artikel 53, lid 1, 
VWEU. Het werd passend geacht de vorm 
van een richtlijn te hanteren, zodat 
uitvoeringsbepalingen op de onder deze 
richtlijn vallende gebieden, indien nodig, 
aan eventuele specifieke kenmerken van 
het markt- en rechtssysteem in elke lidstaat 
kunnen worden aangepast.

instellingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of –activiteiten in de 
Unie verrichten. De richtlijn dient derhalve 
samen met bovengenoemde verordening te 
worden gelezen. Deze richtlijn bevat de 
voorschriften betreffende de verlening van 
de vergunning om het bedrijf uit te 
oefenen, de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, de 
uitoefening van de vrijheid van vestiging 
en van het recht tot het vrij verrichten van 
diensten, de aan de bedrijfsuitoefening van 
beleggingsondernemingen gestelde 
voorwaarden ter bescherming van de 
beleggers, de bevoegdheden van 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst en de lidstaat van 
ontvangst, en de sanctieregeling. 
Aangezien het voornaamste doel en 
onderwerp van dit voorstel de harmonisatie 
van de nationale voorschriften op de 
bovengenoemde terreinen is, dient het te 
worden gebaseerd op artikel 53, lid 1, 
VWEU. Het werd passend geacht de vorm 
van een richtlijn te hanteren, zodat 
uitvoeringsbepalingen op de onder deze 
richtlijn vallende gebieden, indien nodig, 
aan eventuele specifieke kenmerken van 
het markt- en rechtssysteem in elke lidstaat 
kunnen worden aangepast.

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

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 

(14) Personen die hun eigen vermogen en 
ondernemingen beheren en geen 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten, anders 
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dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn, tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen. Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG. De technische 
criteria om uit te maken of een activiteit 
een nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van 
gedelegeerde handelingen te worden 
verduidelijkt. Handelen voor eigen 
rekening door het uitvoeren van orders van 
cliënten dient ook te slaan op 
ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel); dergelijke 
ondernemingen moeten worden geacht als 
opdrachtgever op te treden en moeten 
daarom worden onderworpen aan zowel de 
bepalingen van deze richtlijn die op het 
uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten als die welke op het handelen voor 
eigen rekening betrekking hebben. Het 
uitvoeren van orders met betrekking tot 
financiële instrumenten als een 
nevenactiviteit tussen twee personen wier 
hoofdbedrijf op groepsniveau niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG, mag niet 
als handelen voor eigen rekening door het 

dan handel voor eigen rekening, vallen niet 
onder deze richtlijn,  tenzij zij market 
makers of leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of een MTF zijn, 
dan wel orders van cliënten uitvoeren door 
voor eigen rekening te handelen  . Bij wijze 
van uitzondering mag de werkingssfeer van 
deze richtlijn zich niet uitstrekken tot 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of een MTF, met inbegrip van 
market makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten, emissierechten of 
derivaten daarvan, alsook van personen 
voor wie dit een nevenactiviteit is van hun 
hoofdbedrijf, dat op groepsniveau niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin 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. De technische criteria 
om uit te maken of een activiteit een 
nevenactiviteit is van een dergelijk 
hoofdbedrijf, dienen door middel van 
technische reguleringsnormen te worden 
verduidelijkt, rekening houdend met de in 
deze richtlijn vastgestelde criteria. 
Handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten dient ook 
te slaan op ondernemingen die orders van 
verschillende cliënten uitvoeren door deze 
te matchen door voor eigen rekening 
compenserende aan- en verkopen te 
verrichten (back-to-backhandel); dergelijke 
ondernemingen moeten worden geacht als 
opdrachtgever op te treden en moeten 
daarom worden onderworpen aan zowel de 
bepalingen van deze richtlijn die op het 
uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten als die welke op het handelen voor 
eigen rekening betrekking hebben. Het 
uitvoeren van orders met betrekking tot 
financiële instrumenten als een 
nevenactiviteit tussen twee personen wier 
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uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.

hoofdbedrijf op groepsniveau niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG, mag niet 
als handelen voor eigen rekening door het 
uitvoeren van orders van cliënten worden 
aangemerkt.
____________________

1 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten dienen de eerbiediging te 
verzekeren van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens in 
overeenstemming met 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 en met Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlĳn betreffende 
privacy en elektronische communicatie), 
die de verwerking van persoonsgegevens 
voor de toepassing van deze richtlijn 
regelen. De verwerking van 
persoonsgegevens door de ESMA voor de 
toepassing van deze richtlijn is 
onderworpen aan 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 

Schrappen
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en betreffende het vrĳe verkeer van die 
gegevens.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Krachtens Richtlijn 2006/73/EG van 
de Commissie van 10 augustus 2006 tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn 
mogen lidstaten in de context van de voor 
beleggingsondernemingen geldende 
organisatorische eisen verplichtingen 
opleggen die betrekking hebben op het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden. Het opnemen of opslaan 
van telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden, is verenigbaar met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en is gerechtvaardigd om 
een betere beleggersbescherming, een beter 
markttoezicht en een grotere 
rechtszekerheid te waarborgen in het 
belang van beleggingsondernemingen en 
hun cliënten. Ook in het technische advies 
dat op 29 juli 2010 door het Comité van 
Europese effectenregelgevers aan de 
Commissie is uitgebracht, wordt op het 
belang van dergelijke bescheiden gewezen. 
Om die redenen verdient het aanbeveling 
in deze richtlijn de beginselen vast te 
leggen voor een algemene regeling 
betreffende het opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 

(42) Krachtens Richtlijn 2006/73/EG van 
de Commissie van 10 augustus 2006 tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn 
mogen lidstaten in de context van de voor 
beleggingsondernemingen geldende 
organisatorische eisen verplichtingen 
opleggen die betrekking hebben op het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden. Het opnemen of opslaan 
van telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden, is verenigbaar met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en is gerechtvaardigd om 
een betere beleggersbescherming, een beter 
markttoezicht en een grotere 
rechtszekerheid te waarborgen in het 
belang van beleggingsondernemingen en 
hun cliënten. Ook in het technische advies 
dat op 29 juli 2010 door het Comité van 
Europese effectenregelgevers aan de 
Commissie is uitgebracht, wordt op het 
belang van dergelijke bescheiden gewezen. 
Om die redenen verdient het aanbeveling 
in deze richtlijn de beginselen vast te 
leggen voor een algemene regeling 
betreffende het opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
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mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden.

mededelingen die met orders van cliënten 
verband houden of het op adequate wijze 
documenteren van de inhoud van deze 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een proces-verbaal.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De lidstaten dienen het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens in 
overeenstemming met 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 en met Richtlijn 
2002/58/EG te garanderen. Deze 
bescherming dient met name ook te gelden 
voor het opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen zoals voorgeschreven bij 
artikel 13.

(43) De lidstaten dienen de eerbiediging te 
verzekeren van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens in 
overeenstemming met 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 gegevens1 en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlĳn betreffende 
privacy en elektronische communicatie)2 , 
die de verwerking van persoonsgegevens 
in het kader van de toepassing van deze 
richtlijn regelen. Deze bescherming dient 
met name ook te gelden voor het opnemen 
of opslaan van telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen. Voor de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad3

opgerichte Europese toezichthoudende 
autoriteit (Europese Autoriteit voor 
effecten en markten, EAEM) in het kader 
van de toepassing van deze richtlijn, geldt 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
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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 
gegevens4.
____________________
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
3 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.
4 PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De technologie op het gebied van de 
effectenhandel heeft de afgelopen tien jaar 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt en 
wordt thans op grote schaal door 
marktdeelnemers gebruikt. Momenteel 
maken vele marktdeelnemers gebruik van 
algoritmische handel, waarbij een 
computeralgoritme automatisch bepaalde 
aspecten van orders vaststelt met weinig of 
geen menselijke tussenkomst. Een 
specifieke subcategorie van algoritmische 
handel is hoogfrequente handel, waarbij 
een handelssysteem tegen hoge snelheid 
marktgegevens of –signalen analiseert en 
vervolgens binnen een zeer korte 
tijdsspanne grote aantallen orders 
doorzendt of aanpast in reactie op deze 
analyse. Hoogfrequente handel is typisch 
voor handelaren die met eigen kapitaal 
handelen en is niet zozeer een strategie op 
zich maar gewoonlijk het gevolg van het 
gebruik van geavanceerde technologie voor 
de uitvoering van traditionelere 
handelsstrategieën, zoals market making of 
arbitrage.

(44) De technologie op het gebied van de 
effectenhandel heeft de afgelopen tien jaar 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt en 
wordt thans op grote schaal door 
marktdeelnemers gebruikt. Momenteel 
maken vele marktdeelnemers gebruik van 
algoritmische handel, waarbij een 
computeralgoritme automatisch bepaalde 
aspecten van orders vaststelt met weinig of 
geen menselijke tussenkomst. Een 
specifieke subcategorie van algoritmische 
handel is hoogfrequente handel, waarbij 
een handelssysteem tegen hoge snelheid, 
doorgaans in milliseconden of 
microseconden, marktgegevens of –
signalen analyseert en vervolgens binnen 
een zeer korte tijdsspanne grote aantallen 
orders doorzendt of aanpast in reactie op 
deze analyse. Hoogfrequente handel is 
typisch voor handelaren die met eigen 
kapitaal handelen en is niet zozeer een 
strategie op zich maar kan vaak het 
gebruik omvatten van geavanceerde 
technologie voor de uitvoering van 
traditionelere handelsstrategieën, zoals 
market making of arbitrage.
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Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Het gebruik van de technologie op het 
gebied van de effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen.
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

(46) Het gebruik van de technologie voor 
hoogfrequente effectenhandel heeft de 
snelheid, capaciteit en complexiteit van de 
handel door beleggers doen toenemen.
Tevens heeft het marktdeelnemers in staat 
gesteld de directe toegang van hun cliënten 
tot de markten te faciliteren via het gebruik 
van hun handelsfaciliteiten, via directe 
elektronische toegang of via gesponsorde 
en directe markttoegang. De technologie 
heeft voordelen voor de markt en voor de 
marktdeelnemers in het algemeen 
opgeleverd, zoals een ruimere 
marktdeelneming, een toegenomen 
liquiditeit, kleinere spreads, minder 
volatiliteit op korte termijn en een betere 
uitvoering van orders van cliënten. Deze 
technologie voor hoogfrequente 
effectenhandel heeft echter ook een aantal 
potentiële risico's met zich meegebracht, 
zoals een groter risico op overbelasting van 
de systemen van handelsplatforms als 
gevolg van grote hoeveelheden orders en 
het risico dat algoritmische handel tot 
dubbele of foutieve orders aanleiding geeft 
of anderszins een zodanige storing 
teweegbrengt dat zulks in een onordelijke 
markt kan resulteren. Daarnaast bestaat het 
risico dat algoritmische handelssystemen 
overreageren op andere 
marktgebeurtenissen, wat de volatiliteit kan 
vergroten als er zich al een marktprobleem 
voordoet. Ten slotte kan algoritmische of 
hoogfrequente handel zich lenen voor 
bepaalde misbruiken.

Or. en
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Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van 
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan.

(47) Deze potentiële risico's die aan een 
toegenomen gebruik van technologie 
verbonden zijn, kunnen het best worden 
verminderd met behulp van een combinatie 
van specifieke risicocontroles toegespitst 
op ondernemingen die zich met 
algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighouden, en andere maatregelen 
toegespitst op exploitanten van alle
handelsplatforms waarop dergelijke 
ondernemingen actief zijn. Tevens is het 
wenselijk ervoor te zorgen dat aan alle 
ondernemingen die zich met hoogfrequente 
handel bezighouden, een vergunning moet 
worden verleend wanneer zij een 
rechtstreeks lid van een handelsplatform 
zijn. Aldus wordt gegarandeerd dat zij aan 
de organisatorische eisen van deze richtlijn 
onderworpen zijn en onder deugdelijk 
toezicht staan. Het is ook passend een 
einde te maken aan de praktijk van directe 
elektronische toegang om het risico te 
voorkomen dat ondernemingen met 
onvoldoende controles 
handelsvoorwaarden creëren die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
en om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers kunnen worden 
geïdentificeerd en aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren waaraan 
zij debet zijn.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48



PE485.882v01-00 16/134 PR\895700NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Zowel ondernemingen als 
handelsplatforms dienen robuuste 
maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat automatische handel tot een onordelijke 
markt leidt en kan worden misbruikt. 
Handelsplatforms moeten er ook op toezien 
dat hun handelssystemen weerbaar zijn en 
naar behoren zijn getest om aan grotere 
orderstromen of marktspanningen het 
hoofd te kunnen bieden, en tevens met 
handelsremmers zijn toegerust om de 
handel tijdelijk te kunnen stilleggen 
ingeval er zich plotse, onverwachte 
koersschommelingen voordoen.

(48) Zowel ondernemingen als 
handelsplatforms dienen robuuste 
maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat hoogfrequente en automatische handel 
tot een onordelijke markt leidt en kan 
worden misbruikt. Handelsplatforms 
moeten er ook op toezien dat hun 
handelssystemen weerbaar zijn en naar 
behoren zijn getest om aan grotere 
orderstromen of marktspanningen het 
hoofd te kunnen bieden, en tevens met 
handelsremmers zijn toegerust om de 
handel tijdelijk te kunnen stilleggen 
ingeval er zich plotse, onverwachte 
koersschommelingen voordoen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Er moet ook voor worden gezorgd 
dat de vergoedingsstructuren van de 
handelsplatforms transparant, niet-
discriminerend en billijk zijn en dat de 
structuur ervan geen handelsvoorwaarden 
bevordert die de ordelijke werking van de 
markt verstoren. Daarom is het passend 
ervoor te zorgen dat hogere vergoedingen 
van toepassing zijn voor praktijken als de 
annulering van grote hoeveelheden of 
delen van orders die deze voorwaarden die 
de ordelijke werking van de markt 
verstoren, kunnen veroorzaken.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Het is raadzaam om, afgezien van het 
treffen van maatregelen in verband met 
algoritmische en hoogfrequente handel, 
ook controles in te voeren die betrekking 
hebben op beleggingsondernemingen die 
cliënten directe elektronische 
markttoegang bieden, aangezien aan 
elektronische handel via een 
onderneming die elektronische 
markttoegang biedt, veel vergelijkbare 
risico's verbonden zijn. Het is ook passend 
dat ondernemingen die directe 
elektronische toegang bieden, ervoor 
zorgen dat personen die van deze dienst 
gebruikmaken, naar behoren 
gekwalificeerd zijn en dat het gebruik van 
de dienst aan risicocontroles onderworpen 
is. Het verdient aanbeveling dat aan deze 
nieuwe handelsvormen gedetailleerde 
organisatorische eisen worden gesteld, die 
nader zijn uitgewerkt in gedelegeerde 
handelingen. Dit moet garanderen dat de 
eisen indien nodig kunnen worden 
aangepast om op verdere innovatie en 
ontwikkelingen op dit terrein te kunnen 
inspelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Hoogfrequente handel wordt 
gefaciliteerd door de colocatie van de 
voorzieningen van marktdeelnemers in 
dichte fysieke nabijheid van de 
matchingmachine van een 
handelsplatform. Om ordelijke en billijke 
handelsvoorwaarden te garanderen is het 
van essentieel belang handelsplatforms te 
verplichten de colocatiediensten te 
verstrekken op niet-discriminerende, 
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billijke en transparante wijze.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) Met name moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat, als 
beleggingsondernemingen 
beleggingsproducten of gestructureerde 
deposito's voor verkoop aan professionele 
of niet-professionele cliënten ontwerpen, 
deze producten zo ontworpen zijn dat zij 
voldoen aan de wensen van een 
geïdentificeerde doelgroep binnen de 
categorie van cliënten in kwestie. Voorts 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
beleggingsonderneming alle redelijke 
stappen onderneemt om ervoor te zorgen 
dat het beleggingsproduct te koop wordt 
aangeboden aan en verdeeld wordt onder 
cliënten binnen de doelgroep.

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of zij
beleggingsadvies op onafhankelijke basis 
verstrekken, en of zij cliënten een
permanente beoordeling verstrekken van 

(52) Opdat aan beleggers alle relevante 
informatie wordt meegedeeld, moet van 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies verstrekken worden 
verlangd dat zij verduidelijken waarop zij 
hun advies baseren, en met name aangeven 
welk productengamma zij in aanmerking 
nemen bij het doen van gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan cliënten, of het
beleggingsadvies wordt verstrekt in 
samenhang met de aanvaarding of 
ontvangst van "inducements" van derden
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de geschiktheid van de financiële 
instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt.
Teneinde verdere invulling te geven aan
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat de 
dienst op onafhankelijke basis wordt 
verricht. Om beleggers beter te 
beschermen en cliënten meer 
duidelijkheid te verschaffen omtrent de 
dienst die zij ontvangen, is het passend de 
mogelijkheid te beperken voor 
ondernemingen om "inducements" te 
aanvaarden of te ontvangen van derden, 
zoals met name emittenten of aanbieders 
van producten, wanneer zij de dienst van
het verstrekken van beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis en de dienst van 
vermogensbeheer verrichten. In dergelijke 
gevallen mogen alleen beperkte niet-
geldelijke voordelen, zoals opleiding om 
zich de kenmerken van de producten 
eigen te maken, toegestaan zijn, op 
voorwaarde dat dergelijke voordelen geen 
afbreuk doen aan het vermogen van 
beleggingsondernemingen om de 
belangen van hun cliënten optimaal te 
behartigen, zoals verder wordt 
verduidelijkt in Richtlijn 2006/73/EG.

en of de beleggingsondernemingen
cliënten een periodieke beoordeling 
verstrekken van de geschiktheid van de 
financiële instrumenten die zij hun hebben 
aanbevolen. Tevens is het raadzaam van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij hun cliënten uitleggen waarom zij hun 
een bepaald advies hebben verstrekt.
Teneinde verdere invulling te geven aan 
het toezicht- en regelgevingskader voor de 
verstrekking van beleggingsadvies en 
tegelijkertijd de keuze aan 
beleggingsondernemingen en cliënten te 
laten, verdient het aanbeveling de 
voorwaarden voor het verrichten van deze 
dienst vast te stellen wanneer 
ondernemingen cliënten meedelen dat het 
advies wordt verstrekt in samenhang met
de aanvaarding of ontvangst van 
"inducements" van derden. Wanneer zij de 
dienst van vermogensbeheer verricht, moet 
de beleggingsonderneming de cliënt 
informeren over de verwachte omvang
van de "inducements" en moeten alle 
betaalde of ontvangen "inducements" in 
periodieke verslagen worden 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Door beleggingsondernemingen aan 
cliënten verschafte informatie over hun 
orderuitvoeringsbeleid heeft vaak een 
algemeen en standaardkarakter en maakt 
het niet mogelijk voor cliënten om inzicht 
te verwerven in de wijze waarop een order 
zal worden uitgevoerd en om te verifiëren 
of ondernemingen voldoen aan hun 
verplichting om orders tegen de voor hun 
cliënten voordeligste voorwaarden uit te 
voeren. Ter versterking van de 
beleggersbescherming is het raadzaam 
beginselen vast te stellen met betrekking 
tot de door beleggingsondernemingen aan 
hun cliënten te verstrekken informatie over 
het orderuitvoeringsbeleid, en tevens van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij jaarlijks voor elke categorie financiële 
instrumenten een overzicht openbaar 
maken van de belangrijste vijf plaatsen van 
uitvoering waar zij tijdens het voorgaande 
jaar orders van cliënten hebben uitgevoerd.

(60) Door beleggingsondernemingen aan 
cliënten verschafte informatie over hun 
orderuitvoeringsbeleid heeft vaak een 
algemeen en standaardkarakter en maakt 
het niet mogelijk voor cliënten om inzicht 
te verwerven in de wijze waarop een order 
zal worden uitgevoerd en om te verifiëren 
of ondernemingen voldoen aan hun 
verplichting om orders tegen de voor hun 
cliënten voordeligste voorwaarden uit te 
voeren. Ter versterking van de 
beleggersbescherming is het raadzaam 
beginselen vast te stellen met betrekking 
tot de door beleggingsondernemingen aan 
hun cliënten te verstrekken informatie over 
het orderuitvoeringsbeleid, en tevens van 
beleggingsondernemingen te verlangen dat 
zij jaarlijks voor elke categorie financiële 
instrumenten een overzicht openbaar 
maken van de belangrijste vijf plaatsen van 
uitvoering waar zij tijdens het voorgaande 
jaar orders van cliënten hebben uitgevoerd 
en dat met deze informatie en met de door 
handelsplatforms gepubliceerde 
informatie over de kwaliteit van de 
uitvoering zij rekening houden in hun 
beleid inzake optimale uitvoering.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) De financiële crisis heeft aangetoond 
dat er grenzen zijn aan het vermogen van 
professionele cliënten om het aan hun 
beleggingen verbonden risico in te 
schatten. Het lijdt weliswaar geen twijfel 
dat de hand moet worden gehouden aan de 
gedragsregels ter bescherming van de 
beleggers voor wie dat het meest nodig is, 
maar dat neemt niet weg dat het ook 

(67) De financiële crisis heeft aangetoond 
dat er grenzen zijn aan het vermogen van 
professionele cliënten om het aan hun 
beleggingen verbonden risico in te 
schatten. Het lijdt weliswaar geen twijfel 
dat de hand moet worden gehouden aan de 
gedragsregels ter bescherming van de 
beleggers voor wie dat het meest nodig is, 
maar dat neemt niet weg dat het ook 



PR\895700NL.doc 21/134 PE485.882v01-00

NL

raadzaam is dat de op de verschillende 
categorieën cliënten toepasselijke vereisten 
beter worden gekalibreerd. In die zin is het 
passend een aantal informatie- en 
rapportagevereisten tot de betrekkingen 
met in aanmerking komende tegenpartijen 
uit te breiden. De desbetreffende vereisten 
dienen met name betrekking te hebben op 
de vrijwaring van financiële instrumenten 
en gelden van cliënten, alsook op de 
informatie- en rapportagevereisten 
betreffende complexere financiële 
instrumenten en transacties. Met het oog 
op een betere indeling van gemeenten en 
lokale overheden verdient het aanbeveling 
deze duidelijk van de lijst van in 
aanmerking komende tegenpartijen en van 
cliënten die als professioneel worden 
aangemerkt uit te sluiten, maar 
tegelijkertijd nog steeds toe te staan dat 
deze cliënten op verzoek als professionele 
cliënten kunnen worden behandeld.

raadzaam is dat de op de verschillende 
categorieën cliënten toepasselijke vereisten 
beter worden gekalibreerd. In die zin is het
passend een aantal informatie- en 
rapportagevereisten tot de betrekkingen 
met in aanmerking komende tegenpartijen 
uit te breiden. De desbetreffende vereisten 
dienen met name betrekking te hebben op 
de vrijwaring van financiële instrumenten 
en gelden van cliënten, alsook op de 
informatie- en rapportagevereisten 
betreffende complexere financiële 
instrumenten en transacties. Om beter 
rekening te houden met de taken van 
gemeenten en lokale overheden, die geen 
zakendoen mogen omvatten met 
speculatieve instrumenten, verdient het 
aanbeveling deze duidelijk van de lijst van 
in aanmerking komende tegenpartijen en 
van cliënten die als professioneel worden 
aangemerkt uit te sluiten, maar 
tegelijkertijd nog steeds toe te staan dat 
deze cliënten op verzoek als professionele 
cliënten kunnen worden behandeld.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) De lidstaten beschermen het recht op 
privacy van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten 
dient het steeds verplicht te zijn een 
bijkantoor in de Unie te vestigen. De 
vestiging van het bijkantoor dient in de 
Unie aan een vergunning en toezicht 
onderworpen te zijn. Er dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de betrokken bevoegde autoriteit en de 
autoriteit van het derde land. Er dient 
voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

(73) Voor het verrichten van diensten ten 
behoeve van niet-professionele cliënten of 
cliënten die ervoor hebben gekozen 
afstand te doen van een bepaalde 
bescherming om te worden behandeld als 
professionele cliënten, dient het steeds 
verplicht te zijn een bijkantoor in de Unie 
te vestigen. De vestiging van het bijkantoor 
dient in de Unie aan een vergunning en 
toezicht onderworpen te zijn. Er dienen 
deugdelijke samenwerkingsregelingen te 
bestaan tussen de betrokken bevoegde 
autoriteit en de autoriteit van het derde 
land. Er dient voldoende aanvangskapitaal 
vrij beschikbaar te zijn voor het bijkantoor. 
Zodra aan het bijkantoor vergunning is 
verleend, dient het onder het toezicht te 
staan van de lidstaat waar het bijkantoor is 
gevestigd; de onderneming van het derde 
land moet via het vergunninghoudende en 
onder toezicht staande bijkantoor diensten 
in andere lidstaten kunnen verrichten, mits 
een kennisgevingsprocedure wordt 
doorlopen. Het mag alleen mogelijk zijn 
ten behoeve van in aanmerking komende 
tegenpartijen diensten te verrichten zonder 
een bijkantoor te vestigen. De 
dienstverrichting dient afhankelijk te 
worden gesteld van registratie door de 
ESMA en toezicht in het derde land. Er 
dienen deugdelijke 
samenwerkingsregelingen te bestaan tussen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten van 
het derde land.

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 78
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 
een vergunning aan aanbieders die zich bij 
hun werkzaamheden laten leiden door van 
tevoren vastgestelde parameters waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, en die elkaar 
beconcurreren om te komen tot technisch 
zeer geavanceerde en innovatieve 
oplossingen die zoveel mogelijk ten dienste 
staan van de markt.

(78) Nu er een marktstructuur is die 
mededinging tussen meer 
handelsplatforms mogelijk maakt, is het 
van essentieel belang dat zo spoedig 
mogelijk een effectieve geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling operationeel 
wordt. De invoering van een commerciële 
oplossing voor een geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling voor aandelen 
moet bijdragen tot de totstandkoming van 
een sterker geïntegreerde Europese markt 
en marktdeelnemers vlotter toegang bieden 
tot een geconsolideerd overzicht van de 
beschikbare informatie op het gebied van 
de handelstransparantie. De beoogde 
oplossing is gebaseerd op de verlening van 
een vergunning aan aanbieders die zich bij 
hun werkzaamheden laten leiden door van 
tevoren vastgestelde parameters waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, en die elkaar 
beconcurreren om te komen tot technisch 
zeer geavanceerde en innovatieve 
oplossingen die zoveel mogelijk ten dienste 
staan van de markt. Om de snelle 
ontwikkeling van een levensvatbare 
geconsolideerde 
transactiemeldingsregeling te bevorderen 
moet de Commissie zo spoedig mogelijk 
gedelegeerde handelingen aannemen om 
bepaalde details met betrekking tot de 
informatieverplichting van aanbieders 
van geconsolideerde 
transactiemeldingsregelingen 
(consolidated tape providers, CTP's) te 
specificeren.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten (85) Aan de bevoegde autoriteiten moeten 
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uitdrukkelijke bevoegdheden worden 
verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een categorie 
personen te beperken om een met een 
grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 
individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in 
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren.

uitdrukkelijke bevoegdheden worden 
verleend die hen in staat stellen het 
vermogen van een persoon of een categorie 
personen te beperken om een met een 
grondstof verband houdend 
derivatencontract te sluiten. Het moet 
mogelijk zijn zowel in geval van 
individuele transacties als in geval van in 
de loop van de tijd opgebouwde posities 
een limiet toe te passen. Met name in 
laatstgenoemd geval dient de bevoegde 
autoriteit er zorg voor te dragen dat deze 
positielimieten niet-discriminerend zijn, 
duidelijk zijn omschreven, naar behoren 
rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de markt in kwestie en 
noodzakelijk zijn om de integriteit en 
ordelijke werking van de markt te 
verzekeren. Met name moet bij de limieten 
een onderscheid worden gemaakt tussen 
posities die de risico's die rechtstreeks met 
de commerciële bedrijvigheid met 
betrekking tot de grondstof verband 
houden, objectief verminderen en andere 
posities.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86) Alle handelsplatforms waarop 
grondstoffenderivaten kunnen worden 
verhandeld, dienen adequate limieten toe te 
passen of passende alternatieve regelingen 
te treffen teneinde de liquiditeit te 
ondersteunen, marktmisbruik te 
voorkomen en ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden te verzekeren.
De ESMA dient een lijst bij te houden en te 
publiceren van al deze geldende 
maatregelen. De bovenbedoelde limieten
en regelingen dienen op consistente wijze 
te worden toegepast en rekening te houden 

(86) Alle handelsplatforms waarop 
grondstoffenderivaten kunnen worden 
verhandeld, dienen adequate limieten toe te 
passen teneinde de liquiditeit te 
ondersteunen, marktmisbruik te 
voorkomen en ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden te verzekeren.
De ESMA dient een lijst bij te houden en te 
publiceren van al deze geldende 
maatregelen. De bovenbedoelde limieten 
dienen op consistente wijze te worden 
toegepast en rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de markt in 
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met de specifieke kenmerken van de markt 
in kwestie. Er moet duidelijk worden 
aangegeven op wie zij van toepassing zijn, 
wie ervan is vrijgesteld en welke 
kwalitatieve drempels de limieten zijn of 
tot andere verplichtingen aanleiding 
kunnen geven. De Commissie dient 
bevoegd te zijn gedelegeerde handelingen
vast te stellen, onder meer om te vermijden 
dat limieten of regelingen die op 
verschillende handelsplatforms op 
vergelijkbare contracten van toepassing 
zijn, uiteenlopende effecten sorteren.

kwestie. Er moet duidelijk worden 
aangegeven op wie zij van toepassing zijn, 
wie ervan is vrijgesteld en welke 
kwalitatieve drempels de limieten zijn of 
tot andere verplichtingen aanleiding 
kunnen geven. De Commissie dient 
bevoegd te zijn technische 
reguleringsnormen vast te stellen, onder 
meer om te vermijden dat limieten die op 
verschillende handelsplatforms op 
vergelijkbare contracten van toepassing 
zijn, uiteenlopende effecten sorteren.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 bis) De lidstaten moeten 
gereglementeerde markten en 
exploitanten van multilaterale 
handelsfaciliteiten (Multilateral Trading 
Facilities, MTF's) en georganiseerde 
handelsfaciliteiten (Organised Trading 
Facilities, OTF's) die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, verplichten om 
naast vooraf bepaalde positielimieten de 
andere positiecontroles toe te passen die 
nodig zijn om te zorgen voor een ordelijke 
werking van de markten en met name het 
potentieel te verminderen voor 
manipulatie van de markt voor het 
derivaat of de onderliggende waarde door 
houders van grote posities en ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers over de 
nodige regelingen beschikken om het 
contract indien nodig fysiek af te 
wikkelen. De bedoelde controles moeten 
de mogelijkheid omvatten dat het 
handelsplatform de leden of deelnemers 
verplicht een positie te verminderen of te 
beëindigen.
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Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) Het Europees Parlement dient over 
een termijn van drie maanden te 
beschikken, te rekenen vanaf de eerste 
indiening van ontwerp-amendementen en 
-uitvoeringsmaatregelen, om deze te 
bestuderen en advies uit te brengen. In 
urgente en naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan deze termijn echter worden 
ingekort. Indien binnen die termijn door 
het Europees Parlement een resolutie 
wordt aangenomen, moet de Commissie 
de ontwerp-amendementen of -
maatregelen opnieuw onderzoeken.

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(106) Teneinde de doelstellingen van deze 
richtlijn te bereiken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de nadere 
bijzonderheden in verband met 
vrijstellingen, de verduidelijking van 
definities, de criteria voor de toetsing van 
voorgenomen verwervingen door een 
beleggingsonderneming, de voor 
beleggingsondernemingen geldende 
organisatorische eisen, het beheer van 
belangenconflicten, gedragsregels voor het 
verrichten van beleggingsdiensten, de 
uitvoering van orders tegen de voor de 

(106) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van de nadere bijzonderheden 
in verband met vrijstellingen, de
specificering van bepaalde definities, de 
criteria voor de toetsing van voorgenomen 
verwervingen door een 
beleggingsonderneming, de voor 
beleggingsondernemingen geldende 
organisatorische eisen, het beheer van 
belangenconflicten, gedragsregels voor het 
verrichten van beleggingsdiensten, de 
uitvoering van orders tegen de voor de 
cliënt voordeligste voorwaarden, de 
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cliënt voordeligste voorwaarden, de 
verwerking van orders van cliënten, 
transacties met in aanmerking komende 
tegenpartijen, mkb-groeimarkten, de 
voorwaarden voor de toetsing van het 
aanvangskapitaal van ondernemingen van 
derde landen, maatregelen met betrekking 
tot de weerbaarheid van systemen, 
handelsremmers en elektronische handel, 
de toelating van financiële instrumenten tot 
de handel, de opschorting van de handel in 
financiële instrumenten, de uitsluiting van 
financiële instrumenten van de handel, de 
drempels voor positierapportage door 
categorieën handelaren en de 
samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

verwerking van orders van cliënten, 
transacties met in aanmerking komende 
tegenpartijen, mkb-groeimarkten, de 
voorwaarden voor de toetsing van het 
aanvangskapitaal van financiële 
instellingen van derde landen, maatregelen 
met betrekking tot de weerbaarheid van 
systemen, handelsremmers en 
elektronische handel, de toelating van 
financiële instrumenten tot de handel, de 
opschorting van de handel in financiële 
instrumenten, de uitsluiting van financiële 
instrumenten van de handel, de drempels 
voor positierapportage door categorieën 
handelaren, de verduidelijking van wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
voor de openbaarmaking van informatie 
door een goedgekeurde 
publicatievoorziening (Approved 
Publication Arrangement, APA), voor de 
verlening van toegang tot datastromen 
door CTP's en voor de openbaarmaking 
van informatie door een goedgekeurd 
rapportagemechanisme (Approved 
Reporting Mechanism, ARM), de 
verduidelijking van details van de 
informatieverplichting van CTP's en de 
samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 107
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) Om eenvormige voorwaarden voor 
de uitvoering van deze richtlijn te 
garanderen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Deze bevoegdheden hebben 
betrekking op de vaststelling van een 
gelijkwaardigheidsbesluit betreffende het 
juridische en toezichtkader van derde 
landen voor het verrichten van diensten 
door ondernemingen van derde landen en 
de positierapportage door categorieën 
handelaren aan de ESMA, en dienen te 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(107) Om eenvormige voorwaarden voor 
de uitvoering van deze richtlijn te 
garanderen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
betrekking hebben op de vaststelling van 
een gelijkwaardigheidsbesluit betreffende 
het juridische en toezichtkader van derde 
landen voor het verrichten van diensten 
door financiële instellingen van derde 
landen, en dienen te worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

____________________
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(109) De Commissie dient de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen vast te 
stellen die door de ESMA zijn ontwikkeld 
overeenkomstig artikel 7 betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, de artikelen 9 
en 48 betreffende vereisten voor 
leidinggevende organen, artikel 12 
betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 27 
betreffende de verplichting om orders 
tegen de voor cliënten voordeligste 

(109) De Commissie dient de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen vast te 
stellen die door de ESMA zijn ontwikkeld 
om de criteria te specificeren om uit te 
maken of een activiteit een nevenactiviteit 
van het hoofdbedrijf is, overeenkomstig 
artikel 7 betreffende procedures voor de 
verlening en weigering van vergunningen 
aan beleggingsondernemingen, de artikelen 
9 en 48 betreffende vereisten voor 
leidinggevende organen, artikel 12 
betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 27 
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voorwaarden uit te voeren, de artikelen 34 
en 54 betreffende samenwerking en 
gegevensuitwisseling, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen, artikel 
63 betreffende procedures voor de 
verlening en weigering van vergunningen 
aan aanbieders van 
datarapporteringsdiensten, de artikelen 66 
en 67 betreffende organisatorische eisen 
voor APA's en CTP's, en artikel 84 
betreffende samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten. De Commissie dient deze 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vast te stellen via 
gedelegeerde handelingen op grond van 
artikel 290 VWEU en in overeenstemming 
met de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

betreffende de verplichting om orders 
tegen de voor cliënten voordeligste 
voorwaarden uit te voeren, de artikelen 34 
en 54 betreffende samenwerking en 
gegevensuitwisseling, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen, 
betreffende de beperkingen van het aantal 
contracten dat een persoon gedurende een 
bepaalde periode kan sluiten, artikel 63 
betreffende procedures voor de verlening 
en weigering van vergunningen aan 
aanbieders van datarapporteringsdiensten, 
de artikelen 66 en 67 betreffende 
organisatorische eisen voor APA's en 
CTP's, en artikel 84 betreffende 
samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten. De Commissie dient deze 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vast te stellen via 
gedelegeerde handelingen op grond van 
artikel 290 VWEU en in overeenstemming 
met de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Aan de Commissie dient ook de 
bevoegdheid te worden overgedragen 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen via gedelegeerde handelingen op 
grond van artikel 291 VWEU en in 
overeenstemming met artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010. De 
ESMA dient te worden belast met het 
ontwikkelen van aan de Commissie voor 
te leggen technische uitvoeringsnormen 

(110) Aan de Commissie dient ook de 
bevoegdheid te worden overgedragen
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen die door
de ESMA zijn ontwikkeld betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, artikel 12 
betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 18 
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met betrekking tot artikel 7 betreffende 
procedures voor de verlening en weigering 
van vergunningen aan 
beleggingsondernemingen, artikel 12 
betreffende de verwerving van 
gekwalificeerde deelnemingen, artikel 18 
betreffende het handelsproces en de 
afwikkeling van transacties in MTF's en 
OTF's, de artikelen 32, 33 en 53 
betreffende de opschorting van de handel 
in instrumenten en de uitsluiting van 
instrumenten van de handel, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen,
artikel 60 betreffende positierapportage 
door categorieën handelaren, artikel 78 
betreffende verstrekking van informatie 
aan de ESMA, artikel 83 betreffende de 
verplichting tot samenwerking, artikel 84 
betreffende samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten, artikel 85 betreffende 
uitwisseling van gegevens en artikel 88 
betreffende overleg voordat een 
vergunning wordt verleend.

betreffende het handelsproces en de 
afwikkeling van transacties in MTF's en 
OTF's, de artikelen 32, 33 en 53 
betreffende de opschorting van de handel 
in instrumenten en de uitsluiting van 
instrumenten van de handel, artikel 36 
betreffende het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten, artikel 
37 betreffende de vestiging van een 
bijkantoor, artikel 44 betreffende het 
verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen,
artikel 60 betreffende positierapportage 
door categorieën handelaren, artikel 78 
betreffende verstrekking van informatie 
aan de ESMA, artikel 83 betreffende de 
verplichting tot samenwerking, artikel 84 
betreffende samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten, artikel 85 betreffende 
uitwisseling van gegevens en artikel 88 
betreffende overleg voordat een 
vergunning wordt verleend. De Commissie 
moet deze ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen aannemen door 
middel van uitvoeringshandelingen 
krachtens artikel 291 VWEU en 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en 
ondernemingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
Unie verrichten.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en financiële 
instellingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
Europese Unie verrichten.

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

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verrichten van beleggingsdiensten of –
activiteiten door ondernemingen van derde 
landen via de vestiging van een bijkantoor;

b) verrichten van beleggingsdiensten of –
activiteiten door financiële instellingen
van derde landen via de vestiging van een 
bijkantoor;

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als 
leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met 
betrekking tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan;

Krachtens punt i), vrijgestelde personen
hoeven niet ook te voldoen aan de 
voorwaarden in dit punt om vrijgesteld te 
zijn. 

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) leden van het Europees Stelsel van 
Centrale Banken en andere nationale 
instellingen met een soortgelijke functie in 
de Unie, andere overheidsinstellingen die 
belast zijn met het beheer van de 

g) leden van het Europees Stelsel van 
Centrale Banken en andere nationale 
instellingen met een soortgelijke functie in 
de Unie, andere overheidsinstellingen die 
belast zijn met het beheer van de 
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overheidsschuld of bij dat beheer 
betrokken zijn in de Unie, alsmede 
internationale instellingen waarvan een of 
meer lidstaten lid zijn;

overheidsschuld of bij dat beheer 
betrokken zijn in de Unie, alsmede 
internationale instellingen waarvan drie of 
meer lidstaten lid zijn en die belast zijn 
met het beheer van de overheidsschuld of 
bij dat beheer betrokken zijn;

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) personen die: i) personen die:

– voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren, of

i) voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren, 

– uitsluitend voor hun 
moederondernemingen, voor hun 
dochterondernemingen of voor andere 
dochterondernemingen van hun 
moederondernemingen andere 
beleggingsdiensten dan handelen voor 
eigen rekening verrichten, of

ii) uitsluitend voor hun 
moederondernemingen, voor hun 
dochterondernemingen of voor andere 
dochterondernemingen van hun 
moederondernemingen andere 
beleggingsdiensten dan handelen voor 
eigen rekening verrichten, of

– andere beleggingsdiensten dan handel 
voor eigen rekening in 
grondstoffenderivaten of 
derivatencontracten als bedoeld in bijlage 
I, deel C, punt 10, of emissierechten of 
derivaten daarvan verrichten voor de 
cliënten van hun hoofdbedrijf, 

iii) andere beleggingsdiensten dan handel 
voor eigen rekening in 
grondstoffenderivaten of 
derivatencontracten als bedoeld in bijlage 
I, deel C, punt 10, of emissierechten of 
derivaten daarvan verrichten voor de 
cliënten van hun hoofdbedrijf, 

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

mits:

– dit in alle gevallen op groepsniveau als 
een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is 
aan te merken en mits dit hoofdbedrijf niet 
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bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG,

– zij de betrokken bevoegde autoriteit 
jaarlijks meedelen op welke basis zij van 
mening zijn dat hun activiteit 
overeenkomstig de punten i), ii) en iii) een 
nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf;

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) personen die tijdens het uitoefenen van 
een andere, niet onder deze richtlijn 
vallende beroepsactiviteit 
beleggingsadvies verstrekken mits er niet 
specifiek voor deze adviesverstrekking 
wordt betaald;

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ten aanzien van de 
vrijstellingen c) en i) om te verduidelijken 
wanneer een activiteit is aan te merken als 
een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf 
op groepsniveau, en om te bepalen 
wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ten aanzien van vrijstelling 
c) om te verduidelijken wanneer een dienst 
als incidentele activiteit wordt verricht

Or. en
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Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

Schrappen

– de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;
– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de 
criteria te specificeren aan de hand 
waarvan wordt bepaald of een activiteit 
een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf is 
en houdt hierbij op zijn minst rekening 
met de volgende elementen:
a) de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;
b) het feit dat de nevenactiviteiten een 
minderheid van de activiteiten moeten 
vormen op groepsniveau en op het niveau 
van de entiteit, tenzij het gaat om diensten 
die uitsluitend worden verstrekt aan 
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andere leden van dezelfde groep;
c) het volume van de handel of de 
investeringsdiensten in vergelijking met 
de situatie bij financiële instellingen die 
dezelfde activiteiten verrichten of dezelfde 
diensten verstrekken.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "kleine of middelgrote onderneming" 
voor de toepassing van deze richtlijn: een 
onderneming die op de grondslag van de 
eindejaarskoersen van de voorgaande drie 
kalenderjaren een gemiddelde 
beurswaarde had van minder dan
100 000 000 EUR;

12) "kleine of middelgrote onderneming" 
voor de toepassing van deze richtlijn: een 
onderneming waar minder dan 250 
personen werken en die een jaaromzet 
heeft van maximum 50 miljoen EUR 
en/of een jaarlijks balanstotaal van 
maximum 43 miljoen EUR;

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18) "bevoegde autoriteit": de autoriteit die 
elke lidstaat van herkomst overeenkomstig 

18) bevoegde autoriteit: de autoriteit die 
elke lidstaat van herkomst overeenkomstig 
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artikel 48 aanwijst, tenzij in deze richtlijn 
anders is gespecificeerd;

artikel 69 aanwijst, tenzij in deze richtlijn 
anders is gespecificeerd;

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27) "leidinggevend orgaan": het 
bestuursorgaan van een onderneming 
waarin de toezichtfunctie en de 
bestuursfunctie zijn verenigd, waarbij de 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
berust, en dat gemachtigd is de strategie, 
doelstellingen en algemene leiding vast te 
stellen. Het leidinggevend orgaan omvat 
personen die daadwerkelijk het beleid 
bepalen;

27) "leidinggevend orgaan": het 
bestuursorgaan van een onderneming of 
verstrekker van datadiensten waarin de 
toezichtfunctie en de bestuursfunctie zijn 
verenigd, waarbij de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid berust, en dat 
gemachtigd is de strategie, doelstellingen 
en algemene leiding vast te stellen. Het 
leidinggevend orgaan omvat personen die 
daadwerkelijk het beleid bepalen;

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30) "algoritmische handel": handel in 
financiële instrumenten waarbij een 
computeralgoritme automatisch individuele 
parameters van orders vaststelt (zoals of 
het order moet worden ingevoerd, het 
tijdstip, de prijs of de omvang van het 
order, of hoe het order nadat het is 
ingevoerd, moet worden beheerd), met 
weinig of geen menselijke tussenkomst. 
Een systeem dat alleen voor de routering 
van orders naar een of meerdere 
handelsplatforms, dan wel voor de 
bevestiging van orders wordt gebruikt, valt 
niet onder deze definitie;

30) "algoritmische handel": handel in 
financiële instrumenten waarbij een 
computeralgoritme automatisch individuele 
parameters van orders vaststelt (zoals of 
het order moet worden ingevoerd, het 
tijdstip, de prijs of de omvang van het 
order, of hoe het order nadat het is 
ingevoerd, moet worden beheerd), met 
weinig of geen menselijke tussenkomst. 
Een systeem dat alleen voor de routering 
van orders naar een of meerdere 
handelsplatforms, dan wel voor de 
bevestiging van orders wordt gebruikt, of 
dat alleen wordt gebruikt om orders voor 
cliënten uit te voeren of een wettelijke 
verplichting na te komen door de bepaling 
van een parameter van de order, valt niet 



PR\895700NL.doc 37/134 PE485.882v01-00

NL

onder deze definitie;

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "hoogfrequente handel": handel 
in financiële instrumenten tegen 
snelheden waarbij de fysieke latentie van 
het mechanisme voor het doorgeven, 
annuleren of wijzigen van orders 
bepalend wordt voor de tijd die nodig is 
om een instructie door te geven aan een 
handelsplatform of een transactie uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 ter) "handelsstrategie met 
hoogfrequente handel": handelsstrategie 
voor het handelen voor eigen rekening in 
een financieel instrument waarbij een 
beroep wordt gedaan op hoogfrequente 
handel en die op zijn minst vier van de 
volgende kenmerken heeft:
i) er wordt gebruik gemaakt van 
colocatievoorzieningen;
ii) de dagelijkse omloopsnelheid van de 
portefeuille bedraagt minimum 50%;
iii) de orders-transactiesratio is groter dan 
4:1;
iv) het aandeel geannuleerde orders 
bedraagt meer dan 20%;
v) de meerderheid van de ingenomen 
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posities worden dezelfde dag afgewikkeld;
vi) meer dan 50% van de orders of 
transacties situeert zich op 
handelsplatforms waar kortingen of 
rabatten worden aangeboden voor orders 
die liquiditeit verschaffen en komt voor 
deze rabatten in aanmerking;

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de punten 3), 11), 12), 27), 
28), 29), 30), 30 bis), 30 ter), 31) 32) en 
33), van de in lid 1 van dit artikel vervatte 
definities te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
...* voor aan de Commissie. .

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
volgens de procedure van de artikelen 10 
tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 vast te stellen.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2014] voor aan de 
Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
volgens de procedure van de artikelen 10 
tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 vast te stellen.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is niet van toepassing op 
gestructureerde deposito's die zijn 
uitgegeven door kredietinstellingen die lid 
zijn van een overeenkomstig Richtlijn 
94/19/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 mei 1994 inzake de 
depositogarantiestelsels1 erkend 
depositogarantiestelsel.
____________________

1 PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5.

Or. en
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Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

Als adequate gegevens die ten minste
betrekking hebben op in het kader van 
handel voor eigen rekening gesloten 
transacties en orders van cliënten, wanneer 
de diensten van het ontvangen en 
doorgeven van orders en het uitvoeren van 
orders voor rekening van cliënten worden 
verricht, erkennen de lidstaten:

a) het opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen; of
b) het op adequate wijze documenteren 
van de inhoud van deze 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een proces-verbaal.

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 
verzoek aan de betrokken cliënten 
verstrekt en worden drie jaar bewaard.

De lidstaten schrijven voor dat deze
gegevens drie jaar worden bewaard.

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter specificatie van de in de 
leden 2 tot en met 9 gestelde concrete 
organisatorische eisen welke moeten 
worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen en bijkantoren 
van derde landen waaraan overeenkomstig 
artikel 43 vergunning is verleend die 
verschillende beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten.

12. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter specificatie van de in de 
leden 2 tot en met 9 gestelde concrete 
organisatorische eisen welke moeten 
worden opgelegd aan financiële 
instellingen en bijkantoren van derde 
landen waaraan overeenkomstig artikel 43 
vergunning is verleend die verschillende 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten.

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algoritmische handel Algoritmische en hoogfrequente handel

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, heeft 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat haar 
handelssystemen weerbaar zijn en 
voldoende capaciteit hebben, aan passende 
handelsdrempels en -limieten onderworpen 
zijn, en voorkomen dat foutieve orders 
worden verzonden of dat de systemen 
anderszins op zodanige wijze functioneren 
dat zulks tot het ontstaan van een 
onordelijke markt kan leiden of bijdragen. 

1. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische of hoogfrequente handel 
bezighoudt, heeft doeltreffende systemen 
en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat haar handelssystemen 
weerbaar zijn en voldoende capaciteit 
hebben, aan passende handelsdrempels en -
limieten onderworpen zijn, en voorkomen 
dat foutieve orders worden verzonden of 
dat de systemen anderszins op zodanige 
wijze functioneren dat zulks tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
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Een dergelijke onderneming heeft ook 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat de 
handelssystemen niet kunnen worden 
aangewend voor enigerlei doel dat in strijd 
is met de Marktmisbruikverordening of 
met de regels van een handelsplatform 
waarmee zij is geconnecteerd. De 
onderneming heeft doeltreffende 
regelingen ter verzekering van de 
continuïteit van de bedrijfsuitoefening 
getroffen om elk onvoorziene storing van 
haar handelssystemen op te vangen en ziet 
erop toe dat haar systemen volledig zijn 
getest en naar behoren worden 
gecontroleerd om te garanderen dat zij aan 
de vereisten van dit lid voldoen.

leiden of bijdragen. Een dergelijke 
onderneming heeft ook doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de handelssystemen niet 
kunnen worden aangewend voor enigerlei 
doel dat in strijd is met de 
Marktmisbruikverordening of met de 
regels van een handelsplatform waarmee 
zij is geconnecteerd. De onderneming heeft 
doeltreffende regelingen ter verzekering 
van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening getroffen om elk 
onvoorziene storing van haar 
handelssystemen op te vangen en ziet erop 
toe dat haar systemen volledig zijn getest 
en naar behoren worden gecontroleerd om 
te garanderen dat zij aan de vereisten van 
dit lid voldoen.

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel
werkzaam tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor 
dat de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

3. Als een beleggingsonderneming een 
handelsstrategie met hoogfrequente 
handel volgt die voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 4, lid 30 ter, punt 
vi), is deze strategie voortdurend 
werkzaam tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een handelsstrategie met 
hoogfrequente handel zorgen ervoor dat de 
strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

Or. en
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Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en 
beoordeeld, dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, 
vooraf vastgestelde handels- en 
kredietdrempels te overschrijden, dat de 
handel door personen die van de dienst 
gebruikmaken naar behoren wordt 
gecontroleerd, en dat passende 
risicocontroles handel voorkomen die 
risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat 
er tussen haar en de betrokken persoon 
een bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het 
garanderen dat de handel met 
gebruikmaking van de dienst aan de 
vereisten van deze richtlijn, de 
Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

4. Beleggingsondernemingen bieden geen
directe elektronische toegang tot een 
handelsplatform. 

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, de bevoegde autoriteit 
een gedetailleerde beschrijving van de 
werking van de MTF of de OTF moeten 
verstrekken. De ESMA wordt in kennis 
gesteld van elke verlening aan een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant van een vergunning als een 
MTF en een OTF. De ESMA stelt een lijst 
op van alle MTF's en OTF's in de Unie. De 
lijst bevat informatie over de diensten die 
door een MTF of een OTF worden verricht 
en de unieke identificatiecode van de MTF 
en de OTF die moet worden gebruikt in de 
verslagen die overeenkomstig artikel 23 en 
de artikelen 5 en 9 van Verordening (EU) 
nr. …/… [MiFIR] moeten worden 
opgesteld. De lijst wordt regelmatig 
bijgewerkt. De ESMA maakt deze lijst op 
haar website bekend en houdt deze actueel.

7. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, de bevoegde autoriteit 
een gedetailleerde beschrijving van de 
werking van de MTF of de OTF moeten 
verstrekken. De ESMA wordt in kennis 
gesteld van elke verlening aan een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant van een vergunning als een 
MTF en een OTF. De ESMA stelt een lijst 
op van alle MTF's en OTF's in de Unie. De 
lijst bevat informatie over de diensten die 
door een MTF of een OTF worden verricht 
en de unieke identificatiecode van de MTF 
en de OTF die moet worden gebruikt in de 
verslagen die overeenkomstig artikel 23 en 
de artikelen 5 en 9 van Verordening (EU) 
nr. …/… [MiFIR] moeten worden 
opgesteld. De lijst wordt regelmatig 
bijgewerkt. De ESMA maakt deze lijst op 
haar website bekend en houdt deze actueel.

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de inhoud en vorm van de 
in lid 8 bedoelde beschrijving en 
kennisgeving.

8. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de inhoud en vorm van de 
in lid 9 bedoelde beschrijving en 
kennisgeving.

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 9 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat ingeval 
OTF's toestaan of mogelijk maken dat via 
hun systemen algoritmische handel 
plaatsvindt, zij in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moeten voorzien 
om aan de voorwaarden van artikel 51 te 
voldoen.

4. De lidstaten schrijven voor dat ingeval 
OTF's toestaan of mogelijk maken dat via 
hun systemen algoritmische of 
hoogfrequente handel plaatsvindt, zij in 
doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moeten voorzien om aan de 
voorwaarden van artikel 51 te voldoen.

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, als 
beleggingsondernemingen 
beleggingsproducten of gestructureerde 
deposito's voor verkoop aan professionele 
of niet-professionele cliënten ontwerpen, 
deze producten zo ontworpen zijn dat zij 
voldoen aan de wensen van een 
geïdentificeerde doelgroep binnen de 
categorie van cliënten in kwestie en dat de 
beleggingsonderneming alle redelijke 
stappen onderneemt om ervoor te zorgen 
dat het beleggingsproduct te koop wordt 
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aangeboden aan en verdeeld wordt onder 
cliënten binnen de doelgroep.

Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt vooraf in de informatie 
gespecificeerd of het advies wordt verstrekt
in samenhang met de aanvaarding of 
ontvangst van "inducements" van derden
en of het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën; hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën;

– de productstructuren en de categorie-
indeling van de cliënten van de beoogde 
doelmarkt, financiële instrumenten en 
voorgestelde beleggingsstrategieën; 
hieronder vallen passende toelichting en 
waarschuwingen over de risico's verbonden 
aan beleggingen in deze productstructuren 
of instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën;

Or. en
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Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat cliënten of 
potentiële cliënten redelijkerwijs in staat 
zijn de aard en de risico's van de 
aangeboden beleggingsdienst en van de 
specifiek aangeboden categorie van 
financieel instrument te begrijpen en 
derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. Deze 
informatie mag in gestandaardiseerde vorm 
worden verstrekt.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies wordt 
verstrekt tegen vergoeding, deelt zij de 
cliënt ook mee of de aanbevolen 
financiële instrumenten beperkt zullen 
zijn tot instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden hebben met de 
beleggingsonderneming.

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 

Schrappen
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verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer
informeert de beleggingsonderneming
haar cliënt vóór de overeenkomst over de 
verwachte omvang van de "inducements".  
In het periodieke verslag worden alle 
tijdens de voorgaande periode betaalde of 
ontvangen "inducements" 
bekendgemaakt.

Or. en
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Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24  – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een beleggingsdienst samen 
met een andere dienst of een ander product 
wordt aangeboden als onderdeel van een 
pakket of als voorwaarde waarvan de 
overeenkomst of dat pakket afhankelijk 
wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component.

7. Wanneer een beleggingsdienst samen 
met een andere dienst of een ander product 
aan een niet-professionele cliënt wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
of als voorwaarde waarvan de 
overeenkomst of dat pakket afhankelijk 
wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op []
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op ...*
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd Niet van toepassing op de Nederlandse 
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overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 
beleggingsondernemingen de in dit artikel 
neergelegde beginselen in acht nemen 
wanneer zij beleggingsdiensten of 
nevendiensten voor hun cliënten 
verrichten. In deze gedelegeerde 
handelingen wordt rekening gehouden met 
het volgende:

tekst.

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het verstrekken van beleggingsadvies 
of het verrichten van vermogensbeheer, 
wint de beleggingsonderneming de nodige 
informatie in, betreffende de kennis en 
ervaring van de cliënt of potentiële cliënt 
op beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst, zijn 
financiële situatie en zijn 
beleggingsdoelstellingen, teneinde de 
cliënt of potentiële cliënt de voor hem 
geschikte beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten te kunnen aanbevelen.

1. Bij het verstrekken van beleggingsadvies 
of het verrichten van vermogensbeheer, 
wint de beleggingsonderneming de nodige 
informatie in, betreffende de kennis en 
ervaring van de cliënt of potentiële cliënt 
op beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst, zijn
financiële situatie, zijn risicotolerantie en 
zijn beleggingsdoelstellingen, teneinde de 
cliënt of potentiële cliënt de voor hem 
geschikte en, met name, met zijn 
risicotolerantie strokende 
beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten te kunnen aanbevelen.

Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de diensten houden verband met de 
volgende financiële instrumenten:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en
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Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. Deze
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval,  de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de individuele kenmerken van 
de cliënt beantwoordt.

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. Deze
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval,  de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies aan niet-professionele 
cliënten verstrekt de 
beleggingsonderneming de cliënt gegevens 
op een duurzame drager waarin op zijn 
minst de doelstellingen van de cliënt, de 
aanbevelingen en de manier waarop het 
verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de cliënt beantwoordt, 
worden gespecificeerd.

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk []
richtsnoeren voor de beoordeling van de in 
lid 3, onder a), bedoelde financiële 
instrumenten die een structuur hebben die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
en werkt deze richtsnoeren periodiek bij.

7. De ESMA ontwikkelt tegen ...*
richtsnoeren voor de beoordeling van de in 
lid 3, onder a), bedoelde financiële 
instrumenten die een structuur hebben die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
en werkt deze richtsnoeren periodiek bij.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat elke 
plaats van uitvoering ten minste jaarlijks
kosteloos gegevens over de kwaliteit van 
de uitvoering van transacties op de 
betrokken plaats van uitvoering openbaar 
moet maken. De periodieke verslagen 
bevatten bijzonderheden over de prijs, de 
snelheid van uitvoering en de 
waarschijnlijkheid van uitvoering met 
betrekking tot individuele financiële 
instrumenten.

2. De lidstaten schrijven voor dat elke 
plaats van uitvoering ten minste eenmaal 
per kwartaal kosteloos gegevens over de 
kwaliteit van de uitvoering van transacties 
op de betrokken plaats van uitvoering 
openbaar moet maken. De periodieke 
verslagen bevatten bijzonderheden over de 
prijs, de snelheid van uitvoering en de 
waarschijnlijkheid van uitvoering met 
betrekking tot individuele financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen eenmaal per 
kwartaal voor elke categorie financiële 
instrumenten een overzicht moeten 
opstellen van de belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering waar zij tijdens het 
voorgaande kwartaal orders van cliënten 
hebben uitgevoerd en dat overzicht 
openbaar moeten maken.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27  – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen toezicht moeten 
houden op de doeltreffendheid van hun 
regelingen en beleid voor orderuitvoering 
om in voorkomend geval mogelijke 
tekortkomingen te achterhalen en te 
corrigeren. Zij dienen met name op gezette 
tijden na te gaan of de in het 
orderuitvoeringsbeleid opgenomen 
plaatsen van uitvoering tot het best 
mogelijke resultaat voor de cliënt leiden 
dan wel of zij hun uitvoeringsregelingen 
moeten wijzigen. De lidstaten schrijven 
voor dat beleggingsondernemingen hun 
cliënten kennis moeten geven van 
wezenlijke wijzigingen in hun 
orderuitvoeringsregelingen of hun 
orderuitvoeringsbeleid.

5. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen toezicht moeten 
houden op de doeltreffendheid van hun 
regelingen en beleid voor orderuitvoering 
om in voorkomend geval mogelijke 
tekortkomingen te achterhalen en te 
corrigeren. Zij dienen met name op gezette 
tijden na te gaan of de in het 
orderuitvoeringsbeleid opgenomen 
plaatsen van uitvoering tot het best 
mogelijke resultaat voor de cliënt leiden 
dan wel of zij hun uitvoeringsregelingen 
moeten wijzigen. Bij deze controle komt 
ook de vraag aan bod welke wijzigingen in 
het beleid nodig zijn gelet op de 
informatie die overeenkomstig lid 2 en lid 
4 bis is gepubliceerd. De lidstaten 
schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen hun cliënten 
kennis moeten geven van wezenlijke 
wijzigingen in hun 
orderuitvoeringsregelingen of hun 
orderuitvoeringsbeleid.

Or. en

Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27  – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen jaarlijks voor 
elke categorie financiële instrumenten 
een overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar 
orders van cliënten hebben uitgevoerd en 
dat overzicht openbaar moeten maken.

Schrappen

Or. en
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Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XX] voor aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opschorting van de handel in instrumenten 
en uitsluiting van instrumenten van de 
handel op een MTF

Opschorting van de handel in instrumenten 
en uitsluiting van instrumenten van de 
handel op een MTF of een OTF

Or. en

Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de in lid 1 bedoelde specifieke situaties 
waarin de belangen van de beleggers of de 
ordelijke werking van de markt aanzienlijk 
worden geschaad en tot regeling van
kwesties in verband met de in lid 1 
bedoelde niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een lijst op 
te stellen van de in lid 1 bedoelde 
specifieke situaties waarin de belangen van 
de beleggers aanzienlijk worden geschaad, 
om de in lid 1 gebruikte formuleringen 
"zo spoedig mogelijk" en "ordelijke 
werking van de markt" te specificeren en 
om kwesties te regelen in verband met de 
in lid 1 bedoelde niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument, inclusief de 
procedure die moet worden gevolgd om de 
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opschorting van de handel in een 
financieel instrument op te heffen.

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Opschorting van de handel in 
instrumenten en uitsluiting van 
instrumenten van de handel op een OTF
1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een OTF exploiteert 
en die de handel in een financieel 
instrument opschort of een financieel 
instrument van de handel uitsluit, deze 
beslissing openbaar moet maken en aan 
de gereglementeerde markten, MTF's en 
overige OTF's waarop hetzelfde 
financiële instrument wordt verhandeld 
moet meedelen, alsook de bevoegde 
autoriteit in kennis moet stellen van de ter 
zake dienende informatie. De bevoegde 
autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten 
van de overige lidstaten daarvan in 
kennis.
2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm en timing van de 
mededelingen en de openbaarmaking als 
bedoeld in lid 1.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.
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Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 92
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en
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Amendement 94
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk IV- titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen

Verrichten van diensten door financiële 
instellingen van derde landen

Or. en

Amendement 96
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
bijkantoor in de Unie moeten vestigen.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
financiële instelling van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten of voor 
professionele cliënten in de zin van deel II 
van bijlage II te verrichten, een bijkantoor 
in de Unie moeten vestigen.

Or. en
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Amendement 97
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan volgens de
procedure van artikel 95 een besluit nemen 
ten aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

3. De Commissie kan volgens de
onderzoeksprocedure van artikel 95, lid 2,
een besluit nemen ten aanzien van een 
derde land waarin zij verklaart of het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ondernemingen die beleggingsdiensten 
en –activiteiten in dat derde land 
verrichten, hebben een vergunning en zijn 
doorlopend onderworpen aan effectief 
toezicht en effectieve handhaving;

a) beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die beleggingsdiensten 
en –activiteiten in dat derde land 
verrichten, hebben een vergunning en zijn 
doorlopend onderworpen aan effectief 
toezicht en effectieve handhaving;

Or. en
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Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor ondernemingen die 
beleggingsdiensten en –activiteiten in dat 
derde land verrichten, gelden toereikende 
kapitaalvereisten en passende vereisten met 
betrekking tot aandeelhouders en leden van 
hun leidinggevend orgaan;

b) voor beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die beleggingsdiensten 
en –activiteiten in dat derde land 
verrichten, gelden toereikende 
kapitaalvereisten en passende vereisten met 
betrekking tot aandeelhouders en leden van 
hun leidinggevend orgaan;

Or. en

Amendement 100
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor ondernemingen die 
beleggingsdiensten en –activiteiten in dat 
derde land verrichten, gelden adequate 
organisatorische eisen op het gebied van 
internecontrolefuncties;

c) voor beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die beleggingsdiensten 
en –activiteiten in dat derde land 
verrichten, gelden adequate 
organisatorische eisen op het gebied van 
internecontrolefuncties;

Or. en

Amendement 101
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
...* voor aan de Commissie. 
______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 102
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 103
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 104
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

regelmatig bijgewerkt. Elke verlening van 
een vergunning wordt ter kennis van de 
ESMA gebracht.

Or. en

Amendement 105
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij besteden genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken.

a) zij besteden genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken.

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

Zij bekleden tegelijkertijd niet meer dan:

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

i) één uitvoerend bestuursmandaat; of

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

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

Een uitvoerend bestuursmandaat mag 
gecombineerd worden met een niet-
uitvoerend bestuursmandaat binnen 
dezelfde groep. Uitvoerende of niet-
uitvoerende bestuursmandaten binnen 
dezelfde groep tellen als een enkel 
bestuursmandaat.

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

De bevoegde autoriteiten kunnen een lid 
van het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant toestaan meer 
bestuursmandaten dan krachtens de eerste 
alinea is toegestaan te bekleden of het 
verplichten minder bestuursmandaten dan 
dit aantal te bekleden, rekening houdend 
met de individuele omstandigheden en de 
aard, schaal en complexiteit van de 
werkzaamheden van de marktexploitant;

Or. en

Amendement 106
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) zij zorgen ervoor dat effectieve 
systemen operationeel zijn om conflicten 
tussen de marktexploitant en de 
gereguleerde markt of de leden hiervan te 
identificeren en te beheren en adequate 
regelingen toe te passen en te handhaven 
om verschillende zakelijke functies van 
elkaar te scheiden.

Or. en

Amendement 107
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen een 
marktexploitant toestaan geen afzonderlijk 
benoemingscomité in te stellen in het licht 
van de aard, schaal en complexiteit van 
zijn activiteiten.

De bevoegde autoriteiten kunnen een 
marktexploitant toestaan geen afzonderlijk 
benoemingscomité in te stellen in het licht 
van de aard, schaal en complexiteit van 
zijn activiteiten, mits een redelijkerwijs als 
soortgelijk te beschouwen alternatief 
mechanisme voorhanden is.

Or. en

Amendement 108
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de begrippen "eerlijkheid, integriteit en 
onafhankelijkheid van geest van een lid 
van het leidinggevend orgaan", als bedoeld 
in lid 1, onder c);

c) de begrippen "eerlijkheid, integriteit en 
onafhankelijkheid van geest van een lid 
van het leidinggevend orgaan", als bedoeld 
in lid 1, onder c), rekening houdend met 
het potentieel voor belangenconflicten;

Or. en
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Amendement 109
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2014] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 110
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant kan garanderen dat de 
gereglementeerde markt wordt 
gekenmerkt door een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering die de integriteit van de 
markt bevordert.

Schrappen

Het leidinggevend orgaan monitort en 
beoordeelt periodiek de doeltreffendheid 
van de organisatie van de 
gereglementeerde markt en onderneemt 
passende stappen om eventuele 
tekortkomingen aan te pakken.
De leden van het leidinggevend orgaan in 
zijn toezichtfunctie hebben passende 
toegang tot alle informatie en documenten 
die nodig zijn om de besluitvorming van 
het management te controleren en te 
monitoren.

Or. en

Amendement 111
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De bevoegde autoriteit verleent geen 
vergunning indien zij er niet van overtuigd 
is dat de personen die het bedrijf van de 
gereglementeerde markt feitelijk gaan 
leiden, als voldoende betrouwbaar bekend 
staan en over voldoende ervaring 
beschikken, dan wel indien er objectieve en 
aantoonbare redenen zijn om aan te nemen 
dat het leidinggevend orgaan van de 
marktexploitant een bedreiging kan 
vormen voor de efficiënte, gezonde en 
prudente bedrijfsvoering ervan en voor een 
passende inaanmerkingneming van de 
integriteit van de markt.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 112
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het leidinggevend orgaan van een 
marktexploitant kan garanderen dat de 
gereglementeerde markt wordt 
gekenmerkt door een gezonde en prudente 
bedrijfsvoering die de integriteit van de 
markt bevordert.
Het leidinggevend orgaan monitort en 
beoordeelt periodiek de doeltreffendheid 
van de organisatie van de 
gereglementeerde markt en onderneemt 
passende stappen om eventuele 
tekortkomingen aan te pakken.
De leden van het leidinggevend orgaan in 
zijn toezichtfunctie hebben passende 
toegang tot alle informatie en documenten 
die nodig zijn om de besluitvorming van 
het management te controleren en te 
monitoren.
Het leidinggevend orgaan stelt een 
verklaring vast met het beleid en de 
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praktijken waaraan het zich houdt om 
aan de vereisten van dit lid te voldoen, 
maakt deze bekend en handhaaft deze.

Or. en

Amendement 113
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt beschikt over 
effectieve systemen, procedures en 
regelingen om ervoor te zorgen dat alle 
orders die door een lid of deelnemer in het 
systeem worden ingevoerd, gelden 
gedurende minimum 500 milliseconden.

Or. en

Amendement 114
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om orders af te wijzen die van 
tevoren vastgestelde volume- en 
prijsdrempels overschrijden of duidelijk 
foutief zijn.

Or. en
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Amendement 115
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 116
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat een 
gereglementeerde markt in doeltreffende 
systemen, procedures en regelingen moet 
voorzien om te voorkomen dat systemen 
voor algoritmische handel tot het ontstaan 

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

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

Or. en

Amendement 117
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 118
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 119
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 120
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 7 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) te garanderen dat collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn.

(e) te garanderen dat collocatiediensten en 
vergoedingsstructuren transparant, billijk 
en niet-discriminerend zijn en dat de 
vergoedingsstructuren geen stimulansen 
creëren voor onordelijke 
handelsvoorwaarden of marktmisbruik.

Or. en

Amendement 123
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

moeten meedelen aan hun bevoegde 
autoriteit en aan alle gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's waarop hetzelfde 
financiële instrument wordt verhandeld; 
deze beslissing moet vergezeld gaan van 
een toelichting indien is besloten de handel 
in het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

Or. en

Amendement 124
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 125
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een lijst op 
te stellen van de in de leden 2 en 3 
bedoelde omstandigheden waarin de 
belangen van de beleggers aanzienlijk 
worden geschaad, om de in de leden 1, 2 
en 3 gebruikte formuleringen "zo spoedig 
mogelijk" en "ordelijke werking van de 
markt" te specificeren en om kwesties te 
regelen in verband met de in lid 1 bedoelde 
niet-openbaarmaking van informatie over 
de emittent of het financiële instrument, 
inclusief de procedure die moet worden 
gevolgd om de opschorting van de handel 
in een financieel instrument op te heffen.

Or. en

Amendement 127
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische normen uiterlijk op [XX] voor 
aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische normen uiterlijk op …* voor 
aan de Commissie. 
______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 128
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verplichten 
gereglementeerde markten en 
exploitanten van MTF's en OTF's die 
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grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, om ook andere 
positiecontroles toe te passen die nodig 
zijn om te zorgen voor een ordelijke 
werking van de markten en met name het 
potentieel te verminderen voor 
manipulatie van de markt voor het 
derivaat of de onderliggende waarde door 
houders van grote posities en ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers over de 
nodige regelingen beschikken om het 
contract indien nodig fysiek af te 
wikkelen. De bedoelde controles omvatten 
de mogelijkheid dat het handelsplatform 
de leden of deelnemers verplicht een 
positie te verminderen of te beëindigen.

Or. en

Amendement 131
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 132
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de limieten op of de alternatieve 

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

Or. en

Amendement 133
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificering van de limieten van het 
aantal contracten dat iemand gedurende 
een bepaalde periode kan sluiten en van 
de bijkomende controles die nodig zijn om 
te zorgen voor een ordelijke werking van 
de markten, alsmede van de voorwaarden 
voor vrijstellingen en om te bepalen 
wanneer posities de risico's die 
rechtstreeks met de commerciële 
bedrijvigheid met betrekking tot de 
grondstof verband houden, objectief 
verminderen. Bij deze limieten wordt 
rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden, met de noodzaak 
van een behoorlijke differentiatie van de 
grondstoffen en de categorieën 
marktdeelnemers en met de limieten die 
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door gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's zijn vastgesteld.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
_____________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 134
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 135
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 136
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst
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Or. en

Amendement 137
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificering van de maatregelen om voor 
te schrijven dat alle in lid 1, onder a), 
bedoelde verslagen op een bepaald 
wekelijks tijdstip aan de ESMA moeten 
worden toegezonden met het oog op de 
gecentraliseerde bekendmaking ervan 
door de ESMA.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Or. en

Amendement 139
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op [XXX] voor 
aan de Commissie.

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op ...* voor aan 
de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 140
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 141
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de bepalingen van deze richtlijn op 
ernstige wijze en systematisch heeft 
overtreden.

(d) de bepalingen van deze richtlijn op 
ernstige wijze of systematisch heeft 
overtreden.

Or. en
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Amendement 142
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ontwikkelt richtsnoeren voor 
de beoordeling van de geschiktheid van de 
leden van het leidinggevend orgaan als 
beschreven in lid 1, rekening houdend met 
de verschillende rollen en functies die zij 
vervullen.

2. De ESMA ontwikkelt tegen ...* 
richtsnoeren voor de beoordeling van de 
geschiktheid van de leden van het 
leidinggevend orgaan als beschreven in lid 
1, rekening houdend met de verschillende 
rollen en functies die zij vervullen en met 
het feit dat belangenconflicten tussen de 
leden van het leidinggevend orgaan en de 
gebruikers van APA's, CTP's of ARM's 
moeten worden voorkomen.
_________________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 143
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de APA doeltreffende administratieve 
regelingen moet treffen en handhaven om 
belangenconflicten met haar cliënten te 
voorkomen.

2. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat de APA doeltreffende administratieve 
regelingen moet treffen en handhaven om 
belangenconflicten met haar cliënten te 
voorkomen. Met name geldt dat een APA 
die ook een marktexploitant of een 
beleggingsonderneming is, alle 
verzamelde informatie behandelt op niet-
discriminerende wijze en passende 
regelingen treft en handhaaft met het oog 
op de scheiding van verschillende 
bedrijfsfuncties.

Or. en

Amendement 144
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op [XXX] voor
aan de Commissie.

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op ...* voor aan 
de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 145
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het handelsplatform waarop de 
transactie is uitgevoerd of anders de code 
"OTC";

g) het handelsplatform of de onderneming 
met systematische interne afhandeling 
waar de transactie is uitgevoerd of anders 
de code "OTC";

Or. en

Amendement 146
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het handelsplatform waarop de 
transactie is uitgevoerd of anders de code 
"OTC";

g) het handelsplatform of de onderneming 
met systematische interne afhandeling 
waar de transactie is uitgevoerd of anders 
de code "OTC";

Or. en

Amendement 147
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen voor aan de Commissie, 
en dat uiterlijk op [XXX] wat de 
overeenkomstig de artikelen 5 en 19 van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
openbaar gemaakte informatie betreft, en 
uiterlijk op [XXX] wat de overeenkomstig 
de artikelen 9 en 20 van Verordening (EU) 
nr. …/… [MiFIR] openbaar gemaakte 
informatie betreft.

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen voor aan de Commissie, 
en dat uiterlijk op ...* wat de 
overeenkomstig de artikelen 5 en 19 van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
openbaar gemaakte informatie betreft, en 
uiterlijk op ...* wat de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 20 van Verordening (EU) nr. 
…/… [MiFIR] openbaar gemaakte 
informatie betreft.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 148
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter verduidelijking van wat 
onder de in de leden 1 en 2 bedoelde 
redelijke commerciële voorwaarden voor 
de verlening van toegang tot datastromen 
moet worden verstaan.

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

Or. en

Amendement 149
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 8 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere middelen om te garanderen dat 
de gegevens die door verschillende CTP's 

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

worden bekendgemaakt, consistent zijn,
kunnen worden afgezet tegen en 
vergeleken met vergelijkbare gegevens uit 
andere bronnen en kunnen worden 
samengevoegd op het niveau van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 150
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat het ARM doeltreffende administratieve 
regelingen moet treffen en handhaven om 
belangenconflicten met zijn cliënten te 
voorkomen.

2. De lidstaat van herkomst schrijft voor 
dat het ARM doeltreffende administratieve 
regelingen moet treffen en handhaven om 
belangenconflicten met zijn cliënten te 
voorkomen. Met name geldt dat een ARM 
die ook een marktexploitant of een 
beleggingsonderneming is, alle 
verzamelde informatie behandelt op niet-
discriminerende wijze en passende 
regelingen treft en handhaaft met het oog 
op de scheiding van verschillende 
bedrijfsfuncties.

Or. en

Amendement 151
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bedoelde autoriteiten zijn 
openbare autoriteiten, onverminderd de 
mogelijkheid om taken aan andere 
entiteiten te delegeren zoals uitdrukkelijk 
bepaald in artikel 23, lid 4, van deze 
richtlijn.

De in lid 1 bedoelde autoriteiten zijn 
openbare autoriteiten, onverminderd de 
mogelijkheid om taken aan andere 
entiteiten te delegeren zoals uitdrukkelijk 
bepaald in artikel 29, lid 4, van deze 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 152
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval een lidstaat meer dan één bevoegde 
autoriteit aanwijst voor het doen naleven 
van een bepaling van deze richtlijn, worden 
hun respectieve taken duidelijk 
omschreven en werken zij nauw samen.

Ingeval een lidstaat meer dan één bevoegde 
autoriteit aanwijst voor het doen naleven 
van een bepaling van deze richtlijn of van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR], 
worden hun respectieve taken duidelijk 
omschreven en werken zij nauw samen.

Or. en

Amendement 153
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat schrijft voor dat een 
dergelijke samenwerking ook plaatsvindt 
tussen de bevoegde autoriteiten in de zin 
van deze richtlijn en de bevoegde 
autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
kredietinstellingen, andere financiële 
instellingen, pensioenfondsen, icbe's, 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen.

Elke lidstaat schrijft voor dat een 
dergelijke samenwerking ook plaatsvindt 
tussen de bevoegde autoriteiten in de zin 
van deze richtlijn en van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en de bevoegde 
autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
kredietinstellingen, andere financiële 
instellingen, pensioenfondsen, icbe's, 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen.

Or. en

Amendement 154
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, dat relevant is 
voor de uitoefening van de toezichttaken,
en een afschrift hiervan te ontvangen;

a) toegang te verkrijgen tot ieder 
document, in enigerlei vorm, dat relevant is 
voor de uitoefening van de 
toezichttaken, inclusief de in artikel 16, lid 
7, bedoelde gegevens, en een afschrift 
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hiervan te ontvangen;

Or. en

Amendement 155
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door beleggingsondernemingen 
bijgehouden  bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer te verlangen 
ingeval er een redelijk vermoeden bestaat 
dat dergelijke met het voorwerp van de 
inspectie verband houdende overzichten 
van belang kunnen zijn voor het bewijzen 
van een schending door de 
beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn; deze overzichten mogen evenwel 
geen betrekking hebben op de inhoud van 
de communicatie waarmee zij verband 
houden;

(d) door beleggingsondernemingen 
bijgehouden bestaande overzichten van 
telefoon- en dataverkeer of in artikel 16, 
lid 7, bedoelde soortgelijke gegevens te 
verlangen ingeval er een redelijk 
vermoeden bestaat dat dergelijke met het 
voorwerp van de inspectie verband 
houdende overzichten van belang kunnen 
zijn voor het bewijzen van een schending 
door de beleggingsonderneming van haar 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn; deze overzichten hebben evenwel 
alleen betrekking op de inhoud van de 
communicatie waarmee zij verband 
houden, als de vrijgave van de gegevens 
consistent is met de overeenkomstig de 
wetgeving van de Unie en de nationale 
wetgeving instelde waarborgen op het 
gebied van gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 156
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het nationale recht voorschrijft 
dat voor een verzoek om de in lid 2, onder 
d), bedoelde overzichten van telefoon- of 
dataverkeer de toestemming van een 
rechterlijke instantie is vereist, moet die 
toestemming worden gevraagd. Die 
toestemming kan ook bij wijze van 
voorzorgsmaatregel worden gevraagd.

3. Indien het nationale recht voorschrijft 
dat voor een verzoek om de in lid 2, onder 
d), bedoelde overzichten van telefoon- of 
dataverkeer in een in artikel 16, lid 7, 
bedoelde vorm de toestemming van een 
rechterlijke instantie is vereist, moet die 
toestemming worden gevraagd. Die 
toestemming kan ook bij wijze van 
voorzorgsmaatregel worden gevraagd.
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Or. en

Amendement 157
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten beschikken 
over alle toezichtmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
hun taken. Binnen de beperkingen die door 
de nationale wetgeving worden opgelegd, 
maken zij van deze toezichtmaatregelen 
gebruik om:

1. De bevoegde autoriteiten beschikken 
over alle toezichtmaatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
hun taken. Binnen de beperkingen die door 
de nationale wetgeving worden opgelegd
hebben zij op zijn minst de volgende 
bevoegdheden:

Or. en

Amendement 158
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) te verlangen dat compensatie wordt 
betaald of andere corrigerende actie wordt 
ondernomen om financieel verlies of 
andere schade te remediëren die door een 
belegger is geleden als gevolg van een 
praktijk of een gedraging die strijdig is 
met deze richtlijn of met Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR].

Or. en

Amendement 159
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verstrekken de ESMA 
jaarlijks geaggregeerde informatie over alle 
administratieve maatregelen en sancties die 
overeenkomstig de leden 1 en 2 zijn 

3. De lidstaten verstrekken de ESMA 
jaarlijks geaggregeerde informatie over alle 
administratieve maatregelen en sancties die 
overeenkomstig de leden 1 en 2 zijn 
getroffen, respectievelijk opgelegd. De 
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getroffen, respectievelijk opgelegd. ESMA publiceert deze informatie in een 
jaarverslag.

Or. en

Amendement 160
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen met 
betrekking tot de procedures en 
formulieren voor de verstrekking van 
informatie als bedoeld in dit artikel.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 161
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is van toepassing op het 
volgende:

1. Dit artikel is op zijn minst van 
toepassing op het volgende:

Or. en

Amendement 162
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – paragraaf 1 – letter l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) een beleggingsonderneming verzuimt 
herhaaldelijk overeenkomstig de nationale 
bepalingen ter uitvoering van de artikelen 
24 en 25 informatie of verslagen aan 
cliënten te verstrekken en aan 
verplichtingen inzake de beoordeling van 
de geschiktheid te voldoen;

(l) een beleggingsonderneming verzuimt 
overeenkomstig de nationale bepalingen ter 
uitvoering van de artikelen 24 en 25 
informatie of verslagen aan cliënten te 
verstrekken en aan verplichtingen inzake 
de beoordeling van de geschiktheid te 
voldoen;

Or. en

Amendement 163
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) een beleggingsonderneming verzuimt 
herhaaldelijk overeenkomstig de nationale 
bepalingen ter uitvoering van de artikelen 
27 en 28 bij het uitvoeren van orders het 
best mogelijke resultaat voor cliënten te 
behalen en regelingen vast te stellen;

(n) een beleggingsonderneming verzuimt 
overeenkomstig de nationale bepalingen ter 
uitvoering van de artikelen 27 en 28 bij het 
uitvoeren van orders het best mogelijke 
resultaat voor cliënten te behalen en 
regelingen vast te stellen;

Or. en

Amendement 164
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r bis) het leidinggevend orgaan van een 
verstrekker van datadiensten verzuimt zijn 
taken te verrichten overeenkomstig artikel 
65;

Or. en

Amendement 165
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter r ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r ter) Een APA, CTP of ARM voldoet niet 
aan zijn organisatorische eisen 
overeenkomstig de artikelen 66, 67 of 68;

Or. en

Amendement 166
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) een gereglementeerde markt, een 
marktexploitant of een 
beleggingsonderneming verzuimt 
herhaaldelijk informatie openbaar te 
maken overeenkomstig de artikelen 3, 5, 7 
of 9 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR];

(s) een gereglementeerde markt, een 
marktexploitant of een 
beleggingsonderneming verzuimt 
informatie openbaar te maken 
overeenkomstig de artikelen 3, 5, 7 of 9 
van Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR];

Or. en

Amendement 167
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) een beleggingsonderneming verzuimt 
herhaaldelijk informatie openbaar te 
maken overeenkomstig de artikelen 13, 17, 
19 en 20 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR];

(t) een beleggingsonderneming verzuimt 
informatie openbaar te maken 
overeenkomstig de artikelen 13, 17, 19 en 
20 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR];

Or. en

Amendement 168
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) een beleggingsonderneming verzuimt (u) een beleggingsonderneming verzuimt 
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herhaaldelijk transacties aan de bevoegde 
autoriteiten te melden overeenkomstig 
artikel 23 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR];

transacties aan de bevoegde autoriteiten te 
melden overeenkomstig artikel 23 van 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR];

Or. en

Amendement 169
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – letter z

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(z) in strijd met de verboden of 
beperkingen die op grond van artikel 32
van Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
zijn opgelegd, gaat een 
beleggingsonderneming over tot het op de 
markt brengen, verdelen of verkopen van 
financiële instrumenten, tot het verrichten 
van een bepaalde soort financiële activiteit 
of tot het toepassen van een bepaalde 
praktijk.

(z) in strijd met de verboden of 
beperkingen die op grond van de artikelen 
31 of 32 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] zijn opgelegd, gaat een 
beleggingsonderneming over tot het op de 
markt brengen, verdelen of verkopen van 
financiële instrumenten, tot het verrichten 
van een bepaalde soort financiële activiteit 
of tot het toepassen van een bepaalde 
praktijk.

Or. en

Amendement 170
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn;

(f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 10 000 000 EUR
of, in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 171
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de aan de schending ontleende 
winst kan worden bepaald, dragen de 
lidstaten er zorg voor dat het 
maximumniveau gelijk is aan ten minste 
tweemaal het bedrag van die winst.

Schrappen

Or. en

Amendement 172
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen de bevoegde 
autoriteiten machtigen om bijkomende 
soorten van sancties op te leggen of 
sancties op te leggen die de in lid 2, 
punten (e), (f) en (g,) genoemde bedragen 
overschrijden, mits de sancties voldoen 
aan de voorschriften van artikel 76.

Or. en

Amendement 173
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten machtigen de bevoegde 
autoriteiten om effectieve, proportionele 
sancties met een afschrikkend effect op te 
leggen voor schendingen van deze 
richtlijn en van Verordening (EU) nr. 
…/… [MiFIR] die niet zijn opgenomen in 
lid 1.

Or. en

Amendement 174
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2



PR\895700NL.doc 95/134 PE485.882v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 richt de 
ESMA richtsnoeren tot de bevoegde 
autoriteiten met betrekking tot de aard van 
de administratieve maatregelen en sancties 
en de omvang van de administratieve 
geldboeten.

2. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 richt de 
ESMA uiterlijk ...* richtsnoeren tot de 
bevoegde autoriteiten met betrekking tot de 
aard van de administratieve maatregelen en 
sancties en de omvang van de 
administratieve geldboeten.
__________________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 175
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit artikel laat de mogelijkheid 
onverlet van bevoegde autoriteiten om 
strafrechtelijke sancties te vorderen, als 
deze autoriteiten hiervoor overeenkomstig 
de nationale wetgeving bevoegd zijn. Met 
opgelegde strafrechtelijke sancties wordt 
rekening gehouden bij de bepaling van 
het type en de omvang van de 
administratieve sanctie die eventueel ook 
wordt opgelegd.

Or. en

Amendement 176
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 Schrappen
Verstrekking van informatie over sancties 
aan de ESMA
1. De lidstaten verstrekken de ESMA 
jaarlijks geaggregeerde informatie over 



PE485.882v01-00 96/134 PR\895700NL.doc

NL

alle administratieve maatregelen of 
administratieve sancties die 
overeenkomstig artikel 73 zijn opgelegd. 
De ESMA publiceert deze informatie in 
een jaarverslag.
2. Ingeval de bevoegde autoriteit een 
administratieve maatregel of 
administratieve sanctie openbaar maakt, 
stelt zij tegelijkertijd de ESMA van dit feit 
in kennis. Wanneer een openbaar 
gemaakte administratieve maatregel of 
administratieve sanctie op een 
beleggingsonderneming betrekking heeft, 
neemt de ESMA een verwijzing naar de 
openbaar gemaakte sanctie op in het 
register van beleggingsondernemingen 
dat grond van artikel 5, lid 3, is 
aangelegd.
3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen met 
betrekking tot de procedures en 
formulieren voor de verstrekking van 
informatie als bedoeld in dit artikel.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[XX] voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 177
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten, alle personen die 
werkzaam zijn of zijn geweest voor de 
bevoegde autoriteiten of voor entiteiten 
waaraan overeenkomstig artikel 69, lid 2, 
taken zijn gedelegeerd, alsmede 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten, alle personen die 
werkzaam zijn of zijn geweest voor de 
bevoegde autoriteiten of voor entiteiten 
waaraan overeenkomstig artikel 69, lid 2, 
taken zijn gedelegeerd, alsmede 
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accountants of deskundigen die in opdracht 
van de bevoegde autoriteiten handelen, aan 
het beroepsgeheim gebonden zijn. Zij 
mogen geen vertrouwelijke gegevens 
bekendmaken waarvan zij beroepshalve 
kennis krijgen, behalve in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm, 
zodat individuele 
beleggingsondernemingen, 
marktexploitanten, gereglementeerde 
markten of andere personen niet 
herkenbaar zijn, onverminderd de 
voorschriften van het nationale strafrecht 
of de andere bepalingen van deze richtlijn.

accountants of deskundigen die in opdracht 
van de bevoegde autoriteiten handelen, aan 
het beroepsgeheim gebonden zijn. Zij 
mogen geen vertrouwelijke gegevens 
bekendmaken waarvan zij beroepshalve 
kennis krijgen, behalve in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm, 
zodat individuele 
beleggingsondernemingen, 
marktexploitanten, gereglementeerde 
markten of andere personen niet 
herkenbaar zijn, onverminderd de 
voorschriften van het nationale strafrecht 
of de andere bepalingen van deze richtlijn 
of Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR].

Or. en

Amendement 178
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de voorschriften van het 
nationale strafrecht mogen de bevoegde 
autoriteiten, of instanties of natuurlijke of 
rechtspersonen, anders dan de bevoegde 
autoriteiten, die uit hoofde van deze 
richtlijn vertrouwelijke informatie 
ontvangen, deze uitsluitend gebruiken bij 
de uitoefening van hun taken en voor de 
uitoefening van hun functies (in het geval 
van de bevoegde autoriteiten) binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn of (in het 
geval van andere autoriteiten, instanties of 
natuurlijke of rechtspersonen voor het doel 
waarvoor die informatie aan hen verstrekt 
was en/of in het kader van 
bestuursrechtelijke of gerechtelijke 
procedures die specifiek met de uitoefening 
van deze functies verband houden. 
Wanneer de bevoegde autoriteit of andere 
autoriteit, instantie of persoon die de 
gegevens heeft verstrekt daarin toestemt, 
mag de ontvangende autoriteit de gegevens 
evenwel voor andere doeleinden gebruiken.

3. Onverminderd de voorschriften van het 
nationale strafrecht mogen de bevoegde 
autoriteiten, of instanties of natuurlijke of 
rechtspersonen, anders dan de bevoegde 
autoriteiten, die uit hoofde van deze 
richtlijn of Verordening (EU) nr. .../... 
[MiFIR] vertrouwelijke informatie 
ontvangen, deze uitsluitend gebruiken bij 
de uitoefening van hun taken en voor de 
uitoefening van hun functies (in het geval 
van de bevoegde autoriteiten) binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn of 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] of (in 
het geval van andere autoriteiten, instanties 
of natuurlijke of rechtspersonen voor het 
doel waarvoor die informatie aan hen 
verstrekt was en/of in het kader van 
bestuursrechtelijke of gerechtelijke 
procedures die specifiek met de uitoefening 
van deze functies verband houden. 
Wanneer de bevoegde autoriteit of andere 
autoriteit, instantie of persoon die de 
gegevens heeft verstrekt daarin toestemt, 
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mag de ontvangende autoriteit de gegevens 
evenwel voor andere doeleinden gebruiken.

Or. en

Amendement 179
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle uit hoofde van deze richtlijn 
ontvangen, uitgewisselde of doorgegeven 
vertrouwelijke informatie valt onder het in 
dit artikel bedoelde beroepsgeheim. Dit 
artikel belet evenwel niet dat de bevoegde 
autoriteiten vertrouwelijke gegevens 
uitwisselen of doorgeven, in 
overeenstemming met deze richtlijn en 
andere op beleggingsondernemingen, 
kredietinstellingen, pensioenfondsen, 
icbe's, verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, 
gereglementeerde markten of 
marktexploitanten toepasselijke richtlijnen, 
dan wel met instemming van de bevoegde 
autoriteit of een andere autoriteit of 
instantie of natuurlijke of rechtspersoon die 
deze gegevens heeft meegedeeld.

4. Alle uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR]
ontvangen, uitgewisselde of doorgegeven 
vertrouwelijke informatie valt onder het in 
dit artikel bedoelde beroepsgeheim. Dit 
artikel belet evenwel niet dat de bevoegde 
autoriteiten vertrouwelijke gegevens 
uitwisselen of doorgeven, in 
overeenstemming met deze richtlijn of 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] en 
andere op beleggingsondernemingen, 
kredietinstellingen, pensioenfondsen, 
icbe's, verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, 
gereglementeerde markten of 
marktexploitanten toepasselijke richtlijnen 
of verordeningen, dan wel met instemming 
van de bevoegde autoriteit of een andere 
autoriteit of instantie of natuurlijke of 
rechtspersoon die deze gegevens heeft 
meegedeeld.

Or. en

Amendement 180
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de 
verschillende lidstaten werken onderling 
samen wanneer dat voor de vervulling van 
hun taken uit hoofde van deze richtlijn 
nodig is, waartoe zij gebruik maken van de 

De bevoegde autoriteiten van de 
verschillende lidstaten werken onderling 
samen wanneer dat voor de vervulling van 
hun taken uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] nodig 
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bevoegdheden waarover zij hetzij uit 
hoofde van deze richtlijn, hetzij ingevolge 
nationale wetgeving beschikken.

is, waartoe zij gebruikmaken van de 
bevoegdheden waarover zij hetzij uit 
hoofde van deze richtlijn of Verordening 
(EU) nr. .../... [MiFIR], hetzij ingevolge 
nationale wetgeving beschikken.

Or. en

Amendement 181
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de samenwerking en met name de
uitwisseling van informatie te 
vergemakkelijken en te versnellen, wijzen 
de lidstaten één bevoegde autoriteit aan als 
contactpunt voor de toepassing van deze 
richtlijn. De lidstaten delen de Commissie, 
de ESMA en de overige lidstaten de namen 
mede van de autoriteiten die zijn 
aangewezen om uit hoofde van dit lid 
verzoeken om uitwisseling van gegevens of 
verzoeken om samenwerking in ontvangst 
te nemen. De ESMA maakt een lijst van 
deze autoriteiten op haar website bekend 
en houdt deze actueel.

Om de samenwerking en met name de 
uitwisseling van informatie te 
vergemakkelijken en te versnellen, wijzen 
de lidstaten één bevoegde autoriteit aan als 
contactpunt voor de toepassing van deze 
richtlijn of Verordening (EU) nr. .../... 
[MiFIR]. De lidstaten delen de Commissie, 
de ESMA en de overige lidstaten de namen 
mede van de autoriteiten die zijn 
aangewezen om uit hoofde van dit lid 
verzoeken om uitwisseling van gegevens of 
verzoeken om samenwerking in ontvangst 
te nemen. De ESMA maakt een lijst van 
deze autoriteiten op haar website bekend 
en houdt deze actueel.

Or. en

Amendement 182
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een bevoegde autoriteit ervan 
overtuigd is dat er door niet onder haar 
toezicht staande entiteiten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van deze 
richtlijn, geeft zij hiervan zo specifiek 
mogelijk kennis aan de bevoegde autoriteit 
van de andere lidstaat en aan de ESMA. De 

4. Wanneer een bevoegde autoriteit ervan 
overtuigd is dat er door niet onder haar 
toezicht staande entiteiten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van deze 
richtlijn of Verordening (EU) nr. .../... 
[MiFIR], geeft zij hiervan zo specifiek 
mogelijk kennis aan de bevoegde autoriteit 



PE485.882v01-00 100/134 PR\895700NL.doc

NL

in kennis gestelde bevoegde autoriteit 
neemt de nodige maatregelen. Zij stelt de 
kennisgevende bevoegde autoriteit en de 
ESMA op de hoogte van het resultaat van 
haar optreden en, voor zover mogelijk, van 
belangrijke tussentijdse ontwikkelingen. 
Dit lid laat de bevoegdheid van de 
kennisgevende bevoegde autoriteit 
onverlet.

van de andere lidstaat en aan de ESMA. De 
in kennis gestelde bevoegde autoriteit 
neemt de nodige maatregelen. Zij stelt de 
kennisgevende bevoegde autoriteit en de 
ESMA op de hoogte van het resultaat van 
haar optreden en, voor zover mogelijk, van 
belangrijke tussentijdse ontwikkelingen. 
Dit lid laat de bevoegdheid van de 
kennisgevende bevoegde autoriteit 
onverlet.

Or. en

Amendement 183
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen met het oog 
op de vaststelling van de 
standaardformulieren, templates en 
procedures voor de 
samenwerkingsregelingen zoals bedoeld in 
lid 2.

8. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen met het oog 
op de vaststelling van de 
standaardformulieren, templates en 
procedures voor de 
samenwerkingsregelingen zoals bedoeld in 
lid 2.

Or. en

Amendement 184
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 185
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking bij toezicht, verificatie ter 
plaatse of onderzoek

Or. en

Amendement 186
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 187
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 188
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten die voor de toepassing van deze 
richtlijn overeenkomstig artikel 83, lid 1, 
als contactpunten zijn aangewezen, 
voorzien elkaar onmiddellijk van alle 
gegevens die nodig zijn voor de 
uitoefening van de taken, vermeld in de uit 
hoofde van deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen, van de bevoegde autoriteiten 
die overeenkomstig artikel 69, lid 1, zijn 
aangewezen.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten die voor de toepassing van deze 
richtlijn en Verordening (EU) nr. .../... 
[MiFIR] overeenkomstig artikel 83, lid 1, 
als contactpunten zijn aangewezen, 
voorzien elkaar onmiddellijk van alle 
gegevens die nodig zijn voor de 
uitoefening van de taken, vermeld in de uit 
hoofde van deze richtlijn of Verordening 
(EU) nr. .../... [MiFIR] vastgestelde 
bepalingen, van de bevoegde autoriteiten 
die overeenkomstig artikel 69, lid 1, zijn 
aangewezen.

Or. en

Amendement 189
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde autoriteiten die uit hoofde van 
deze richtlijn gegevens uitwisselen met 
andere bevoegde autoriteiten kunnen op het 
ogenblik dat deze gegevens worden 
meegedeeld aangeven dat die gegevens 
alleen mogen worden doorgegeven met 
hun uitdrukkelijke instemming, en in dat 
geval mogen die gegevens alleen worden 
uitgewisseld voor de doeleinden waarmee 
die autoriteiten hebben ingestemd.

Bevoegde autoriteiten die uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EU) nr. 
.../... [MiFIR] gegevens uitwisselen met 
andere bevoegde autoriteiten kunnen op het 
ogenblik dat deze gegevens worden 
meegedeeld aangeven dat die gegevens 
alleen mogen worden doorgegeven met 
hun uitdrukkelijke instemming, en in dat 
geval mogen die gegevens alleen worden 
uitgewisseld voor de doeleinden waarmee 
die autoriteiten hebben ingestemd.

Or. en

Amendement 190
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
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[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 191
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Dit artikel noch de artikelen 81 of 92 
vormen een belemmering voor een 
bevoegde autoriteit om aan de ESMA, het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
(European Systemic Risk Board — hierna 
het "ESRB"), de centrale banken, het 
Europees Stelsel van centrale banken en de 
Europese Centrale Bank in hun 
hoedanigheid van monetaire autoriteit, 
alsook, in voorkomend geval, aan andere 
overheidsinstanties die met het toezicht op 
betalings- en afwikkelingssystemen belast 
zijn, voor de uitoefening van hun taak 
dienstige vertrouwelijke gegevens mede te 
delen; evenzo wordt het deze autoriteiten 
of organen niet belet om aan de bevoegde 
autoriteiten de informatie te doen 
toekomen die deze voor het vervullen van 
de hun bij deze richtlijn opgelegde taken 
nodig kunnen hebben.

5. Dit artikel noch de artikelen 81 of 92 
vormen een belemmering voor een 
bevoegde autoriteit om aan de ESMA, het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
(European Systemic Risk Board — hierna 
het "ESRB"), de centrale banken, het 
Europees Stelsel van centrale banken en de 
Europese Centrale Bank in hun 
hoedanigheid van monetaire autoriteit, 
alsook, in voorkomend geval, aan andere 
overheidsinstanties die met het toezicht op 
betalings- en afwikkelingssystemen belast 
zijn, voor de uitoefening van hun taak 
dienstige vertrouwelijke gegevens mede te 
delen; evenzo wordt het deze autoriteiten 
of organen niet belet om aan de bevoegde 
autoriteiten de informatie te doen 
toekomen die deze voor het vervullen van 
de hun bij deze richtlijn of Verordening 
(EU) nr. .../... [MiFIR] opgelegde taken 
nodig kunnen hebben.

Or. en

Amendement 192
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) om samenwerking overeenkomstig 
artikel 83,
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Or. en

Amendement 193
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) wanneer dit onderzoek of deze 
verificatie ter plaatse, toezichtactiviteit of 
mededeling van gegevens gevaar kan 
opleveren voor de soevereiniteit, de 
veiligheid of de openbare orde van de 
aangezochte lidstaat;

Or. en

Amendement 194
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 195
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van deze richtlijn en 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van deze richtlijn en 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] en 
overeenkomstig artikel 35 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.
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Or. en

Amendement 196
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 91 bis
Gegevensbescherming

Wat de verwerking van persoonsgegevens 
door de lidstaten in het kader van deze 
richtlijn en Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] betreft, passen de bevoegde 
autoriteiten de bepalingen toe van 
Richtlijn 95/46/EG en de nationale 
uitvoeringsvoorschriften hiervan. Wat de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
ESMA in het kader van deze richtlijn en 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] 
betreft, leeft de ESMA de bepalingen na 
van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Or. en

Amendement 197
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot artikel 2, lid 3, 
artikel 4, leden 1 en 2, artikel 13, lid 1, 
artikel 16, lid 12, artikel 17, lid 6, artikel 
23, lid 3, artikel 24, lid 8, artikel 25, lid 6, 
artikel 27, lid 7, artikel 28, lid 3, artikel 30, 
lid 5, artikel 32, lid 3, artikel 35, lid 8, 
artikel 44, lid 4, artikel 51, lid 7, artikel 52, 
lid 6, artikel 53, lid 4, artikel 59, lid 3,
artikel 60, lid 5, artikel 66, leden 6 en 7, 
artikel 67, leden 3, 7 en 8, artikel 68, lid 5,
artikel 83, lid 7, en artikel 99, lid 2.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot artikel 2, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 13, lid 1, artikel 16, 
lid 12, artikel 17, lid 6, artikel 23, lid 3, 
artikel 24, lid 8, artikel 25, lid 6, artikel 27, 
lid 7, artikel 28, lid 3, artikel 30, lid 5, 
artikel 32, lid 3, artikel 35, lid 8, artikel 44, 
lid 4, artikel 51, lid 7, artikel 52, lid 6, 
artikel 53, lid 4, artikel 60, lid 5, artikel 66, 
leden 6 en 7, artikel 67, leden 3, 7 en 8, 
artikel 68, lid 5 en artikel 83, lid 7.

Or. en
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Amendement 198
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 93
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de datum 
van kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld voornemens te zijn om geen 
bezwaar te maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt deze 
termijn met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 13, lid 1, artikel 16, 
lid 12, artikel 17, lid 6, artikel 23, lid 3, 
artikel 24, lid 8, artikel 25, lid 6, artikel 
27, lid 7, artikel 28, lid 3, artikel 30, lid 5, 
artikel 32, lid 3, artikel 35, lid 8, artikel
44, lid 4, artikel 51, lid 7, artikel 52, lid 6, 
artikel 53, lid 4, artikel 60, lid 5, artikel 
66, leden 6 en 7, artikel 67, leden 3, 7 en 
8, artikel 68, lid 5 en artikel 83, lid 7, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van drie maanden na de datum van 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft medegedeeld 
voornemens te zijn om geen bezwaar te 
maken. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad wordt deze termijn 
met twee maanden verlengd. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt deze termijn met drie maanden
verlengd.

Or. en

Amendement 199
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van de 
artikelen 41 en 60 wordt de Commissie 
bijgestaan door het bij Besluit 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij Besluit 2001/528/EG van de Commissie 
ingestelde Europees Comité voor het 
effectenbedrijf. Dit comité is een comité in 
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2001/528/EG van de Commissie ingestelde 
Europees Comité voor het effectenbedrijf. 
Dit comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 200
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 
8 van deze verordening.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. en

Amendement 201
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [2 jaar na de toepassing van de 
MiFID als gespecificeerd in artikel 97]
brengt de Commissie, na raadpleging van 
de ESMA, aan het Europees Parlement en 
de Raad verslag uit over het volgende:

1. Uiterlijk ...* brengt de Commissie, na 
raadpleging van de ESMA, aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over het volgende:

______________
*PB datum invoegen: 42 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 202
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werking van georganiseerde 
handelsfaciliteiten, rekening houdend met 
de door de bevoegde autoriteiten opgedane 

a) de werking van georganiseerde 
handelsfaciliteiten, rekening houdend met 
de door de bevoegde autoriteiten opgedane 
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toezichtervaring, het aantal georganiseerde 
handelsfaciliteiten waaraan in de EU 
vergunning is verleend, en het 
marktaandeel van deze handelsfaciliteiten;

toezichtervaring, het aantal georganiseerde 
handelsfaciliteiten waaraan in de EU 
vergunning is verleend, en het 
marktaandeel van deze handelsfaciliteiten, 
waarbij met name wordt onderzocht of 
aanpassingen aan de definitie van een 
OTF nodig zijn en of de reeks 
instrumenten die in de OTF-categorie 
valt, nog steeds passend is;

Or. en

Amendement 203
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 bis
Personeel en middelen van de ESMA

Uiterlijk ...* maakt ESMA een raming op 
van de personele en andere behoeften die 
voortvloeien uit de vervulling van haar 
taken en bevoegdheden overeenkomstig 
deze richtlijn en Verordening (EU) nr. 
…/… [MiFIR] en brengt zij daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.
______________
*PB datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 204
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [….] aan deze
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om tegen ...* aan de artikelen 1 t/m 
5, 7, 9, 10, 13 t/m 25, 27 t/m 32, 34 t/m 37, 
39, 41 t/m 46, 48, 51 t/m 54, 59 t/m 69 bis, 
71 t/m 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87 t/m 90, 92 
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weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

t/m 99 en de bijlagen I en II [lijst van alle 
artikelen die grondig gewijzigd zijn ten 
opzichte van Richtlijn 2004/39/EG] te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.
______________
*PB datum invoegen: twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 205
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen deze maatregelen toe 
vanaf […], met uitzondering van de 
bepalingen tot omzetting van artikel 67, lid 
2, die van toepassing zijn vanaf [2 jaar na 
de toepassingsdatum van de rest van de 
richtlijn].

De lidstaten passen deze maatregelen toe 
vanaf …*, met uitzondering van de 
bepalingen tot omzetting van artikel 67, lid 
2, die van toepassing zijn vanaf ...*.

______________
*PB datum invoegen: 30 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
PB datum invoegen: 42 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 206
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2004/39/EG wordt, samen met de 
achtereenvolgende wijzigingen ervan,
ingetrokken met ingang van […].
Verwijzingen naar Richtlijn 2004/39/EG of 
naar Richtlijn 93/22/EEG gelden als
verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.
Verwijzingen naar begrippen die worden 
omschreven in, dan wel artikelen van 

Richtlijn 2004/39/EG, gewijzigd bij de in 
deel A van bijlage II bis vermelde 
handelingen, wordt ingetrokken met 
ingang van ...*, onverminderd de 
verplichtingen van de lidstaten met 
betrekking tot de in deel B van bijlage 
II bis genoemde termijnen voor omzetting 
in nationaal recht van Richtlijn 
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Richtlijn 2004/39/EG of Richtlijn 
93/22/EEG worden gelezen als 
verwijzingen naar het overeenkomstige 
begrip omschreven in, dan wel het 
overeenkomstige artikel van deze richtlijn.

2004/39/EG. Verwijzingen naar Richtlijn 
2004/39/EG of naar Richtlijn 93/22/EEG 
gelden als verwijzingen naar de 
onderhavige richtlijn of naar Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en moeten 
worden gelezen volgens de 
concordantietabellen in respectievelijk 
deel A en deel B van bijlage II ter. 
Verwijzingen naar begrippen die worden 
omschreven in, dan wel artikelen van 
Richtlijn 2004/39/EG of Richtlijn 
93/22/EEG worden gelezen als 
verwijzingen naar het overeenkomstige 
begrip omschreven in, dan wel het 
overeenkomstige artikel van deze richtlijn.
______________
*PB datum invoegen: 30 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 207
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 99 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bestaande ondernemingen van derde 
landen mogen tot [vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] op 
grond van nationale regelingen diensten en 
activiteiten in de lidstaten blijven 
verrichten.

1. Financiële instellingen van derde 
landen mogen op grond van nationale 
regelingen via een bijkantoor in de 
lidstaten diensten en activiteiten verrichten 
tot een jaar na de goedkeuring door de 
Commissie overeenkomstig artikel 41, lid 
3, van een besluit ten aanzien van het 
derde land in kwestie.

Or. en

Amendement 208
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot verlenging 

Schrappen
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van de in lid 1 vastgelegde 
toepassingsperiode, rekening houdend 
met de gelijkwaardigheidsbesluiten die de 
Commissie reeds overeenkomstig artikel 
41, lid 3, heeft genomen en met de 
verwachte ontwikkelingen in het toezicht-
en regelgevingskader van derde landen.

Or. en

Amendement 209
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel C - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Opties, futures, swaps, 
rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op effecten, valuta, rentevoeten of 
rendementen, emissierechten of andere 
afgeleide instrumenten, financiële indexen 
of financiële maatstaven, en die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten.

(4) Opties, futures, swaps, 
rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op effecten, valuta, rentevoeten of 
rendementen of andere afgeleide 
instrumenten, financiële indexen of 
financiële maatstaven, en die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten.

Or. en

Amendement 210
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel C - punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
inflatiepercentages of andere officiële 
economische statistieken, en die in 
contanten moeten of mogen worden 
afgewikkeld naar keuze van een van de 
partijen, tenzij de reden het in gebreke 
blijven is of een andere gebeurtenis die 
beëindiging van het contract tot gevolg 
heeft, alsmede andere derivatencontracten 

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
emissierechten, inflatiepercentages of 
andere officiële economische statistieken, 
en die in contanten moeten of mogen 
worden afgewikkeld naar keuze van een 
van de partijen, tenzij de reden het in 
gebreke blijven is of een andere 
gebeurtenis die beëindiging van het 
contract tot gevolg heeft, alsmede andere 
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met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatregelen dan 
die vermeld in deel C en die de kenmerken 
van andere afgeleide financiële 
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of zij op een 
gereglementeerde markt , een OTF,  of een 
MTF worden verhandeld of via erkende 
clearinghouses, en tevens of er regelmatig 
sprake is van "margin calls" (verzoek om 
storting van extra zekerheden).

derivatencontracten met betrekking tot 
activa, rechten, verbintenissen, indices en 
maatregelen dan die vermeld in deel C en 
die de kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten bezitten, waarbij 
o.a. in aanmerking wordt genomen of zij 
op een gereglementeerde markt , een OTF,
of een MTF worden verhandeld of via 
erkende clearinghouses, en tevens of er 
regelmatig sprake is van "margin calls" 
(verzoek om storting van extra 
zekerheden).

Or. en

Amendement 211
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bijkomende specificeringen met 
betrekking tot de punten (7) en (10)
1. Voor de toepassing van punt (7) wordt 
een contract dat geen spotcontract in de 
zin van lid 2 van dit artikel is en dat niet 
valt onder lid 4, geacht de kenmerken van 
andere afgeleide financiële instrumenten 
te hebben en niet voor commerciële 
doeleinden te zijn bestemd, als het aan de 
volgende voorwaarden voldoet:
a) het voldoet aan een van de volgende 
reeksen criteria:
i) het wordt verhandeld op een 
handelsfaciliteit van een derde land die 
een soortgelijke functie vervult als een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF;
ii) er is uitdrukkelijk bepaald dat het 
wordt verhandeld op, dan wel 
onderworpen is aan de regels van een 
gereglementeerde markt, een MTF, een 
OTF of een soortgelijke handelsfaciliteit 
van een derde land;
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iii) er is uitdrukkelijk bepaald dat het 
gelijkwaardig is aan een contract dat op 
een gereglementeerde markt, een MTF, 
een OTF of een soortgelijke 
handelsfaciliteit van een derde land wordt 
verhandeld;
b) de clearing ervan geschiedt door een 
clearinghouse of een andere entiteit die 
dezelfde functies als een centrale 
tegenpartij vervult, of er bestaan 
regelingen voor het verrichten van 
margebetalingen of -stortingen in verband 
met het contract;
c) het is zodanig gestandaardiseerd dat 
met name de prijs, partij, leverdatum of 
andere voorwaarden hoofdzakelijk 
worden bepaald onder verwijzing naar 
periodiek bekendgemaakte prijzen, 
standaardpartijen of standaardleverdata.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
onder spotcontract het volgende verstaan: 
een contract voor de verkoop van een 
grondstof, een activum of een recht, 
waarin is bepaald dat de levering moet 
plaatsvinden binnen een van de volgende 
termijnen, al naargelang welke termijn de 
langste is:
a) twee handelsdagen;
b) de termijn die op de markt voor de 
grondstof, het activum of het recht in 
kwestie algemeen wordt aanvaard als de 
standaardlevertermijn.
Een contract is evenwel geen spotcontract 
indien er, ongeacht de uitdrukkelijke 
voorwaarden ervan, tussen de 
contractpartijen een afspraak bestaat dat 
de levering van de onderliggende waarde 
mag worden uitgesteld en niet binnen de 
in de eerste alinea omschreven termijn 
behoeft plaats te vinden.
3. Voor de toepassing van punt (10) wordt 
een derivatencontract met betrekking tot 
een onderliggende waarde als bedoeld in 
dit deel, geacht de kenmerken van andere 
afgeleide financiële instrumenten te 
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bezitten, indien aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) het contract wordt in contanten 
afgewikkeld of kan op verzoek van één of 
meer van de partijen in contanten worden 
afgewikkeld, anderszins dan op grond van 
een verzuim of een ander ontbindend 
element;
b) het contract wordt op een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
OTF verhandeld;
c) het contract voldoet aan de 
voorwaarden van lid 1.
4. Een contract wordt beschouwd als een 
contract bestemd voor commerciële 
doeleinden voor de toepassing van punt 
(7) en als contract dat niet de kenmerken 
heeft van andere afgeleide financiële 
instrumenten voor de toepassing van de 
punten (7) en (10), wanneer het wordt 
gesloten met of door een exploitant of 
beheerder van een 
energietransportnetwerk, een mechanisme 
voor de balancering van de 
energiestromen, dan wel een 
pijpleidingennetwerk, en noodzakelijk is 
om de energielevering en -afname op een 
gegeven tijdstip in evenwicht te houden.
5. Naast de derivatencontracten die tot 
een in punt (10) genoemde categorie 
behoren, valt ook een op een van de 
volgende aspecten betrekking hebbend 
derivatencontract onder punt (10), mits 
het voldoet aan de criteria die zowel in 
punt (10) als in lid 3 zijn vastgelegd:
a) breedbandtelecommunicatie;
b) grondstofopslagcapaciteit;
c) transmissie- of transportcapaciteit voor 
grondstoffen, ongeacht of het om kabels, 
pijpleidingen of andere middelen gaat;
d) een rechtstreeks met de levering, de 
distributie of het verbruik van energie uit 
duurzame hulpbronnen verband 
houdend(e) vergoeding, krediet, 
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vergunning, recht of vergelijkbaar 
activum;
e) een geologische, ecologische of andere 
fysieke variabele;
f) andere fungibele activa of rechten die 
geen rechten op de ontvangst van diensten 
zijn en kunnen worden overgedragen;
g) een index of maatstaf die betrekking 
heeft op de prijs of waarde, dan wel het 
volume van transacties in een activum, 
recht, dienst of verbintenis.

Or. en

Amendement 212
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt II.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen specifieke criteria 
vaststellen voor de beoordeling van de 
deskundigheid en kennis van gemeenten en 
lokale overheden die verzoeken om als 
professionele cliënt te worden behandeld. 
Deze criteria kunnen een alternatief voor of 
aanvulling op de in de vorige alinea 
opgesomde criteria vormen.

De lidstaten stellen specifieke criteria vast
voor de beoordeling van de deskundigheid 
en kennis van gemeenten en lokale 
overheden die verzoeken om als 
professionele cliënt te worden behandeld. 
Deze criteria kunnen een alternatief voor of 
aanvulling op de in de vorige alinea 
opgesomde criteria vormen.

Or. en

Amendement 213
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis – deel A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Deel A

Ingetrokken richtlijn met overzicht van de 
achtereenvolgende wijzigingen ervan 
(bedoeld in artikel 98)
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 145 van 



PE485.882v01-00 116/134 PR\895700NL.doc

NL

30.4.2004, blz. 1)
Richtlijn 2006/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot 
wijziging van Richtlijn 2004/39/EG 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten, met betrekking tot bepaalde 
termijnen (PB L 114 van 27.4.2006, blz. 
60)
Richtlijn 2007/44/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 september 
2007 tot wijziging van Richtlijn 
92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 
2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en
2006/48/EG wat betreft procedureregels 
en evaluatiecriteria voor de prudentiële 
beoordeling van verwervingen en 
vergrotingen van deelnemingen in de 
financiële sector (PB L 247 van 
21.9.2007, blz. 1)
Richtlijn 2008/10/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2008 
tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten, wat de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden 
betreft (PB L 76 van 19.03.08, blz. 33)
Richtlijn 2010/78/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 
2010 tot wijziging van de Richtlijnen 
98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 
2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 
2006/49/EG en 2009/65/EG wat de 
bevoegdheden van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit), de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor effecten en markten) 
betreft (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 
120)

Or. en
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Amendement 214
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis – deel B (nieuw)

Amendement van het Parlement

Deel B

Termijnen voor de omzetting in nationaal recht (als bedoeld in artikel 98)

Richtlijn 2004/39/EG
Omzettingstermijn 31 januari 2007
Uitvoeringsperiode 1 november 2007

Or. en

Amendement 215
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Concordantietabellen

Or. en

Amendement 216
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter – deel A (nieuw)

Amendement van het Parlement

Deel A

Deze richtlijn Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1
Artikel 1, lid 2
Artikel 1, lid 3 Artikel 1, lid 2
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3, leden 1 en 2 Artikel 3, leden 1 en 2
Artikel 3, leden 3 en 4
Artikel 4, lid 1
Artikel 4, lid 2 Artikel 4, lid 1
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Artikel 4, lid 3 Artikel 4, lid 2
Artikel 5 Artikel 5
Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7, leden 1, 2, 3 en 4 Artikel 7, leden 1, 2, 3 en 4
Artikel 7, lid 5 Artikel 7, lid 4
Artikel 8 Artikel 8
Artikel 9, leden 1, 2, 3 en 4 Artikel 9, lid 1
Artikel 9, lid 5 Artikel 9, lid 2
Artikel 9, lid 6
Artikel 9, lid 7 Artikel 9, lid 3
Artikel 9, lid 8 Artikel 9, lid 4
Artikel 10, leden 1 en 2 Artikel 10, leden 1 en 2
Artikel 10, lid 3
Artikel 11, lid 1 Artikel 10, lid 3
Artikel 11, lid 2 Artikel 10, lid 4
Artikel 11, lid 3 Artikel 10, lid 5
Artikel 11, lid 4 Artikel 10, lid 6
Artikel 12 Artikel 10 bis
Artikel 13 Artikel 10 ter
Artikel 14 Artikel 11
Artikel 15 Artikel 12
Artikel 16, leden 1, 2, 3, 4, 5 en6 Artikel 13, leden 1, 2, 3, 4, 5 en6
Artikel 16, lid 7
Artikel 16, lid 8 Artikel 13, lid 7
Artikel 16, lid 9 Artikel 13, lid 8
Artikel 16, lid 10
Artikel 16, lid 11 Artikel 13, lid 9
Artikel 16, lid 12 Artikel 13, lid 10
Artikel 17
Artikel 18, leden 1 en 2 Artikel 14, leden 1 en 2
Artikel 18, lid 3 Artikel 14, lid 4
Artikel 18, lid 4 Artikel 14, lid 5
Artikel 18, lid 5 Artikel 14, lid 6
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Artikel 18, lid 6 Artikel 14, lid 7
Artikel 18, leden 7 en 8
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21 Artikel 16
Artikel 22 Artikel 17
Artikel 23 Artikel 18
Artikel 24, leden 1, 2 en 3 Artikel 19, leden 1, 2 en 3
Artikel 24, lid 4 Artikel 19, lid 9
Artikel 24, lid 5
Artikel 24, lid 6
Artikel 24, lid 7
Artikel 24, lid 8
Artikel 25, lid 1 Artikel 19, lid 4
Artikel 25, lid 2 Artikel 19, lid 5
Artikel 25, lid 3 Artikel 19, lid 6
Artikel 25, lid 4 Artikel 19, lid 7
Artikel 25, lid 5 Artikel 19, lid 8
Artikel 25, lid 6 Artikel 19, lid 10
Artikel 25, lid 7
Artikel 26 Artikel 20
Artikel 27, lid 1 Artikel 21, lid 1
Artikel 27, lid 2
Artikel 27, lid 3 Artikel 21, lid 2
Artikel 27, lid 4 Artikel 21, lid 3
Artikel 27, lid 5 Artikel 21, lid 4
Artikel 27, lid 6 Artikel 21, lid 5
Artikel 27, lid 7 Artikel 21, lid 6
Artikel 27, lid 8
Artikel 28 Artikel 22
Artikel 29 Artikel 23
Artikel 30 Artikel 24
Artikel 31 Artikel 26
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Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36, leden 1, 2, 3 en 4 Artikel 31, leden 1, 2, 3 en 4
Artikel 36, lid 5
Artikel 36, lid 6 Artikel 31, lid 5
Artikel 36, lid 7 Artikel 31, lid 6
Artikel 36, leden 8 en 9 Artikel 31, lid 7
Artikel 37, leden 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Artikel 32, leden 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Artikel 37, lid 7
Artikel 37, lid 8 Artikel 32, lid 7
Artikel 37, lid 9 Artikel 32, lid 8
Artikel 37, lid 10 Artikel 32, lid 9
Artikel 37, lid 11 Artikel 32, lid 10
Artikel 38 Artikel 33
Artikel 39 Artikel 34
Artikel 40 Artikel 35
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47 Artikel 36
Artikel 48 Artikel 37
Artikel 49 Artikel 38
Artikel 50 Artikel 39
Artikel 51
Artikel 52 Artikel 40
Artikel 53, leden 1 en 2 Artikel 41, leden 1 en 2
Artikel 53, leden 3 en 4
Artikel 54
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Artikel 55 Artikel 42
Artikel 56 Artikel 43
Artikel 57 Artikel 46
Artikel 58 Artikel 47
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69 Artikel 48
Artikel 70 Artikel 49
Artikel 71, leden 1 en 2 Artikel 50, leden 1 en 2
Artikel 71, leden 3 en 4
Artikel 72
Artikel 73, lid 1 Artikel 51, lid 1
Artikel 73, lid 2
Artikel 73, lid 3 Artikel 51, lid 4
Artikel 73, lid 4 Artikel 51, lid 5
Artikel 73, lid 5 Artikel 51, lid 6
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78
Artikel 79 Artikel 52
Artikel 80 Artikel 53
Artikel 81 Artikel 54
Artikel 82 Artikel 55



PE485.882v01-00 122/134 PR\895700NL.doc

NL

Artikel 83, leden 1, 2, 3 en 4 Artikel 56, leden 1, 2, 3 en 4
Artikel 83, leden 5 en 6
Artikel 83, lid 7 Artikel 56, lid 5
Artikel 83, lid 8 Artikel 56, lid 6
Artikel 84 Artikel 57
Artikel 85 Artikel 58
Artikel 86 Artikel 58 bis
Artikel 87 Artikel 59
Artikel 88 Artikel 60
Artikel 89 Artikel 61
Artikel 90 Artikel 62
Artikel 91 Artikel 62 bis
Artikel 92 Artikel 63
Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95
Artikel 96 Artikel 65
Artikel 97 Artikel 70
Artikel 98
Artikel 99 Artikel 71
Artikel 100 Artikel 72
Artikel 101 Artikel 73
Bĳlage I Bĳlage I
Bijlage II Bijlage II

Or. en

Amendement 217
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter – deel B (nieuw)

Amendement van het Parlement
Deel B

Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 1
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Artikel 2 Artikel 4
Artikel 3, lid 1 Artikel 29, lid 1, artikel 44, lid 1
Artikel 3, lid 2 Artikel 44, lid 1
Artikel 4, lid 1 Artikel 29, lid 2, artikel 44, lid 2
Artikel 4, lid 2
Artikel 4, lid 3 Artikel 29, lid 3, artikel 44, lid 3
Artikel 4, lid 4
Artikel 5, lid 1 Artikel 30, lid 1, artikel 45, lid 1
Artikel 5, lid 2 Artikel 45, lid 1
Artikel 6, lid 1 Artikel 30, lid 2, artikel 45, lid 2
Artikel 6, lid 2 Artikel 30, lid 3, artikel 45, lid 3
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12 Artikel 28, artikel 30 
Artikel 45
Artikel 13 Artikel 27, leden 1 en 2
Artikel 14, leden 1, 2, 3 en 4 Artikel 27, lid 3
Artikel 14, lid 5 Artikel 27, lid 7
Artikel 14, lid 6
Artikel 15 Artikel 27, lid 4
Artikel 16, lid 1 Artikel 27, lid 5
Artikel 16, lid 2 Artikel 27, lid 6
Artikel 16, lid 3 Artikel 27, lid 7
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19 Artikel 28
Artikel 20
Artikel 21 Artikel 25, lid 1
Artikel 22, lid 1 Artikel 25, lid 2
Artikel 22, lid 2
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Artikel 23, leden 1 en 2 Artikel 25, lid 3
Artikel 23, lid 3 Artikel 25, lid 4
Artikel 23, lid 4
Artikel 23, lid 5
Artikel 23, lid 6 Artikel 25, lid 5
Artikel 23, lid 7 Artikel 25, lid 6
Artikel 23, lid 8 Artikel 25, lid 7
Artikel 23, lid 9
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42 Artikel 64
Artikel 43 Artikel 65
Artikel 44
Artikel 45 Artikel 71
Artikel 46 Artikel 72

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

De herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in 
Financial Instruments Directive – MiFID) moet worden gezien in de context van de reactie van 
de EU op de financiële crisis. MiFID I (2004/39/EG) is in werking getreden op 1 november 
2007, ter vervanging van de richtlijn beleggingsdiensten (Investment Services Directive – ISD). 
Zij is aangevuld door een uitvoeringsverordening (Verordening (EG) nr. 1287/2006) en een 
uitvoeringsrichtlijn (Richtlijn 2006/73/EG). 

Er zijn twee hoofdredenen waarom deze herziening plaatsheeft slechts vijf jaar nadat MiFID I in 
werking is getreden: de marktsituatie is veranderd door de technische vooruitgang, nieuwe 
marktdeelnemers en de ontwikkeling van complexere handelsstrategieën. Daarnaast moet de 
MiFID worden herzien als reactie op de financiële crisis, om het systemische risico te 
verminderen en te zorgen voor stabiele financiële markten, alsmede een adequate bescherming 
van de beleggers. Daarom stelde de Commissie op 20 oktober 2011 een verordening en een 
richtlijn voor die samen Richtlijn 2004/39/EG moeten vervangen.

Het Europees Parlement heft een raadpleging gestart, zodat alle belanghebbende partijen 
opmerkingen konden formuleren. Met het oog op volstrekte transparantie zijn de 193 reacties op 
de homepage van de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement 
gepubliceerd. Daarnaast heeft de rapporteur drie werkdocumenten gepresenteerd om een 
overzicht te geven van MiFID I en een aantal kernaspecten van de Commissievoorstellen te 
identificeren.

De herziening van de MiFID is een belangrijke stap in de richting van transparante en efficiënte 
financiële markten in de Europese Unie en daarom is de rapporteur tevreden met de 
Commissievoorstellen in het algemeen, aangezien het gaat om een van de kernkwesties voor het 
Parlement in zijn resolutie van 14 december 2010 over regelgeving inzake handel in financiële 
instrumenten - "dark pools", enz. (2010//2075(INI)). In deze resolutie verzocht het Parlement 
onder andere om verder onderzoek van hoogfrequente handel en de geschiktheid van de 
bestaande transparantievoorschriften voor handelsplatforms. De rapporteur is tevreden met de 
algemeen doelstelling van de Commissie te garanderen dat alle georganiseerde handel 
plaatsvindt via gereguleerde handelsplatforms, maar betreurt het feit dat de Commissie geen 
rekening heeft gehouden met een van de belangrijkste kwesties in de resolutie van het Parlement, 
namelijk geen invoering van een nieuwe categorie handelsplatforms, maar in plaats hiervan een 
aanpassing van de voorschriften voor plaatsen van uitvoering in MiFID I: gereglementeerde 
markten (Regulated Markets – RM's), multilaterale handelsfaciliteiten (Multilateral Trading 
Facilities – MTF's) en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling 
(Systematic Internalisers – SI's).

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt het Commissievoorstel om het toepassingsgebied van de MiFID-regels uit 
te breiden en de vrijstellingen te beperken en is er voorstander van om alle gaten in het 
regelgevingskader te dichten, om ervoor te zorgen dat er geen delen van de markt zijn die niet 
gereglementeerd zijn. Om te garanderen dat de vrijstellingen niet worden misbruikt, stelt de 
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rapporteur een rapportageverplichting voor, op grond waarvan personen moeten utleggen 
waarom hun activiteit een nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf. De ESMA moet technische 
reguleringsnormen opstellen om de criteria voor nevenactiviteiten verder te specificeren.

De Commissie versterkt het regelgevingskader voor de bescherming van beleggers, door betere 
informatie verstrekking aan de cliënten over de diensten en de uitvoering van hun orders voor te 
schrijven. De rapporteur onderschrijft deze doelstelling. Toch is hij geen voorstander van de 
nieuwe verplichting die wordt voorgesteld om te specificeren of het beleggingsadvies 
onafhankelijk is en gebaseerd is op een ruime of een beperktere analyse van de markt, aangezien 
een beperking van het gebruik van de term "onafhankelijk" kan betekenen dat andere vormen 
van advies een negatieve connotatie hebben. Daarom heeft de rapporteur gekozen voor een 
neutralere formulering en stelt hij voor dat cliënten voor de verstrekking van beleggingsadvies 
moeten worden geïnformeerd over eventuele betalingen door derden en over de vraag of het 
advies betrekking heeft op een beperkt aantal instrumenten. De cliënten moeten worden 
geïnformeerd over de frequentie van de periodieke beoordeling van de geschiktheid van de 
financiële instrumenten. Portefeuillebeheerders mag niet worden verhinderd "inducements" te 
aanvaarden, maar deze aanvaarding moet volledig transparant zijn en er moet informatie over 
worden verstrekt aan de cliënt vóór de sluiting van de overeenkomst.  Voorts voert de rapporteur 
een nieuwe verplichting in voor beleggingsondernemingen om bij het ontwerp van een nieuw 
product een doelgroep te specificeren binnen de categorie professionele of niet-professionele 
cliënten en ervoor te zorgen dat het product zo is ontworpen dat het voldoet aan de wensen van 
de klanten in kwestie en te koop wordt aangeboden aan cliënten binnen de doelgroep. Tot slot is 
de rapporteur van mening dat de informatie die over cliënten moet worden verkregen, ook 
informatie moet omvatten over de risicotolerantie van cliënten.

Wat de verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens betreft, stelt de Commissie voor dat 
ook gegevens moeten worden bijgehouden over telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen. Aangezien het eisen van toegang tot dit soort gegevens strijdig kan zijn met de 
nationale wetgeving inzake gegevensbescherming of de persoonlijke levenssfeer, stelt de 
rapporteur voor dat de lidstaten ook alternatieven, bijvoorbeeld processen-verbaal, als adequate 
doumentering kunnen erkennen.

Terwijl in MiFID I en onderscheid werd gemaakt tussen drie categorieën georganiseerde 
plaatsen van uitvoering – de bovengenoemde RM's, MTF's en SI's – voert de Commissie nu een 
vierde categorie, met de naam georganiseerde handelsfaciliteiten (Organised Trading 
Facilities – OTF's). Voor alle handelsplatforms gelden identieke vereisten voor en na de handel 
en zo goed als identieke vereisten inzake organisatieaspecten en markttoezicht Het belangrijkste 
verschil tussen RM's en MTF's enerzijds en OTF's anderzijds is dat er voor OTF's enige 
discretionaire bevoegdheid bestaat met betrekking tot de manier waarop een transactie moet 
worde,n uitgevoerd. De rapporteur betwijfelt dat de creatie van een nieuwe categorie de juiste 
manier is om georganiseerde plaatsen van uitvoering die niet binnen de bestaande categorieën 
vallen, onder de regeling te laten vallen. Om geen nieuwe achterpoortjes te creëren stelt hij voor 
de OTF-categorie te beperken tot niet-aandeleninstrumenten en daarom past hij de 
evaluatieclausule aan, om ervoor te zorgen dat de noodzaak van en het effect van de nieuwe 
categorie worden geëvalueerd.

De voorstellen inzake MiFID II omvatten specifieke verplichtingen voor iedereen die zich 
bezighoudt met algoritmische handel, waarbij algoritmische handel ruim wordt gedefinieerd.  
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De rapporteur suggereert een meer gedifferentieerde aanpak en stelt definities voor voor 
hoogfrequente handel en handelsstrategie met hoogfrequente handel om een bijzondere 
subcategorie van algoritmische handel te identificeren, naast een verbod op directe elektronische 
toegang. Voorts steunt de rapporteur de Commissievoorstellen dat RM's, MTF's en OTF's ervoor 
moeten zorgen dat zij niet onderuit gaan in extreme marktsituaties en dat zij beschikken over 
behoorlijke handelsremmers en doeltreffende regelingen ter verzekering van de continuïteit van 
de bedrijfsactiviteit. De rapporteur is tevreden met deze aanpak en stelt drie elementen voor om 
hem te versterken: in de eerste plaats stelt hij om de handel en de orderstromen te vertragen voor 
dat alle orders moeten gelden gedurende minimum 500 milliseconden; ten tweede moeten er 
voor alle handelsplatforms parameters zijn om de handel stil te leggen, die moeten worden 
gemeld bij de bevoegde autoriteiten en de ESMA, die ze moet publiceren op haar website; ten 
derde moeten handelsplatforms ervoor zorgen dat in hun vergoedingsstructuren is voorzien in 
hogere vergoedingen voor de plaatsing van een order die wordt geannuleerd dan voor een order 
die wordt uitgevoerd en hogere vergoedingen voor marktdeelnemers met een hoog aandeel 
geannuleerde orders.

De Commissie stelt voor de bepalingen inzake corporate governance worden verstrengd ten 
aanzien van het profiel, de rol en de verantwoordelijkheden van zowel bij het dagelijks bestuur 
als niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders, alsook ten aanzien van het evenwicht in 
de samenstelling van leidinggevende organen. De rapporteur verstrengt de regels voor de 
leidinggevende organen van handelsplatforms en stelt voor dat één persoon tegelijk niet meer 
dan één uitvoerend bestuursmandaat en twee niet-uitvoerende bestuursmandaten mag bekleden, 
terwijl de mogelijkheid om uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursmandaten binnen dezelfde 
groep wordt behouden. Er moeten ook effectieve systemen voorhanden zijn om 
belangenconflicten te identificeren en te beheren.

Met mkb-groeimarkten creëert de Commissie een nieuwe subcategorie van markten die in het 
algemeen worden geëxploiteerd als MTF. De rapporteur steunt de doelstelling, maar twijfelt 
eraan dat er in de praktijk voordelen verbonden zijn aan om sommige markten mkb-
groeimarkten te noemen en hij stelt voor dat het concept op zijn minst gebaseerd is op de 
standaarddefinitie van kmo's van de EU.

Volgens de Commissie moeten alle handelsplatforms waarop grondstoffenderivaten worden 
verhandeld, positielimieten of alternatieve regelingen invoeren om de behoorlijke werking van
de markt te garanderen en gestandaardiseerde informatie te verstrekken. De rapporteur is in het 
algemeen tevreden met deze aanpak, aangezien hij het eens is met de doelstelling buitensporige 
speculatie op voedselprijzen uit te bannen. Enige aanpassing en verstrenging is evenwel nodig. 
Volgens de rapporteur moet het gebruik van andere positiecontrole een aanvulling zijn, geen 
alternatief, van het gebruik van positielimieten. Bij de vaststelling van deze limieten moet 
evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen posities die verband houden met de 
commerciële bedrijvigheid met betrekking tot de grondstof en andere posities. De ESMA moet 
de  limieten van het aantal contracten verder specificeren in ontwerpen van technische 
reguleringsnormen.

Wat gegevensconsolidatie betreft, moeten alle ondernemingen hun transactiemeldingen via 
goedgekeurde publicatievoorzieningen (Approved Publication Arrangements – APA's) 
bekendmaken, om en efficiënte vergelijking van de prijzen en transacties van de diverse 
platforms mogelijk te maken. De rapporteur steunt de voorstellen van de Commissie, maar wijst 
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erop dat alle informatie moet worden behandeld op niet-discriminerende wijze.

De regeling voor derde landen die de Commissie voorstelt, is gebaseerd op een beoordeling 
van de gelijkwaardigheid van rechtsgebieden van derde landen, zodat ondernemingen uit derde 
landen waarvoor de Commissie een gelijkwaardigheidbesluit heeft vastgesteld, toelating kunnen 
vragen om in de EU diensten te verstrekken. Om een volledige regeling voor derde landen te 
verkrijgen heeft de rapporteur "beleggingsondernemingen van derde landen" vervangen door 
"financiële instellingen van derde landen".

De Commissievoorstellen bevatten ook verrijkende bevoegdheden voor nationale autoriteiten 
en voor de ESMA. De toezichthoudende autoriteiten zullen bijvoorbeeld kunnen optreden in alle 
fasen van het bestaan van een grondstoffenderivatencontract of posities ex-ante op niet-
discriminerende wijze kunnen beperken. De lidstaten zullen op zijn minst een gespecificeerd 
minimumniveau van administratieve sancties moeten invoeren. De rapporteur verstrengt de 
maatregelen op dit gebied om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers de MiFID-regels 
naleven.

Tot slot vermindert de rapporteur het aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, omdat 
hij van mening is dat de belangrijke politieke besluiten moeten worden genomen door het 
Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, en specificeert hij de 
tijdspannes waarover ESMA beschikt om de gevraagde reguleringsnormen op te stellen.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2012)12430

Mevrouw Sharon Bowles
Voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken
ASP 10G201
Brussel

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken, waarvan ik voorzitter ben, heeft bovengenoemd voorstel 
behandeld overeenkomstig artikel 87 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement 
van het Parlement.

Lid 3 van dit artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ten 
principale bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op 
onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het 
Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het voorstel in te 
dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming 
wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 54 aan de commissie haar 
standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens is het 
herschikkingsontwerp in te trekken."

Na het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan 
de vergaderingen van de Adviesgroep tijdens welke het herschikte voorstel is behandeld, en 
overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische 
zaken van oordeel dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die 
welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven en dat, ten aanzien van de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van de eerdere wetsbesluiten met deze wijzigingen, het voorstel louter 
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en alleen beperkt is tot een codificatie zonder wijziging van de inhoud van de bestaande 
wetsbesluiten.

Ter afsluiting beveelt de Commissie juridische zaken na de behandeling op haar vergadering van 
1 maart 2012 met 22 stemmen voor zonder onthoudingen1 aan dat uw commissie als commissie 
ten principale bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 87 in behandeling neemt.

Met de meeste hoogachting,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijlage: Advies van de Adviesgroep

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Raffaele 
Baldassarre (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, 
Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 10 januari 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten 
voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad
COM(2011)0656 van 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik 
van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische diensten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 10 en 28 
november 2011 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te 
onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomsten1 leidde de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG ertoe dat de adviesgroep unaniem het volgende vaststelde.

1) Wat de toelichting betreft, diende deze, om volledig in overeenstemming te zijn met de 
desbetreffende voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord, aan te geven welke bepalingen 
van het vorige besluit in het voorstel ongewijzigd blijven, zoals bepaald in punt 6 a) (iii), van dit 
Akkoord.
2) De volgende wijzigingen in het herschikkingsvoorstel hadden moeten worden aangegeven met 
de grijze achtergrond die in het algemeen wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen te 
markeren:
- in overweging 37, het schrappen van de volledige tekst van de huidige overweging 27 van 
Richtlijn 2004/39/EG;
- in overweging 61, het toevoegen van de laatste woorden "OTF of beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling";
                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel en heeft haar beoordeling 
uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.
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- in overweging 102, het vervangen van het woord "aanmoedigen" door de woorden "ervoor 
zorg dragen dat";
- in artikel 1, lid 1, het toevoegen van de laatste woorden "aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en ondernemingen van derde landen die beleggingsdiensten of -
activiteiten in de Unie verrichten";
- in artikel 1, lid 3, eerste streepje, het toevoegen van een verwijzing naar een nieuw artikel 17;
- in artikel 1, lid 3, vierde streepje, de woorden "tot en met 80";
- in artikel 1, lid 3, vijfde streepje, het schrappen van de verwijzing naar "artikel 71, lid 1";
- in artikel 2, lid 1, onder iii), het schrappen van de woorden "frequent op georganiseerde en 
systematische wijze" "buiten een gereglementeerde markt of een MTF" "door een voor derden 
toegankelijk systeem aan te bieden om met hen transacties te sluiten";
- in artikel 5, lid 2, het schrappen van de laatste woorden "en 15";
- in artikel 9, lid 7, het schrappen van de woorden "voorgenomen wijzigingen in het bestuur van 
de onderneming";
- in artikel 16, lid 1, het toevoegen van de laatste woorden "en in artikel 17";
- in artikel 16, lid 11, het toevoegen van de woorden "en 7";
- in artikel 18, lid 1, het schrappen van de woorden "en niet-discretionaire";
- in artikel 18, lid 6, het vervangen van de bestaande verwijzing naar "artikel 50, lid 1" door een 
verwijzing naar een nieuw "artikel 72, lid 1";
- in artikel 24, lid 1, het vervangen van de woorden "in de leden 2 tot en met 8" door de woorden 
"in dit artikel en in artikel 25";
- in artikel 24, lid 3, tweede alinea, het woord "wordt";
- in artikel 29, lid 1, het vervangen van de woorden "kunnen besluiten te" door de woorden 
"staan... toe";
- in artikel 30, lid 2, eerste alinea, het schrappen van de woorden "en l)";
- in artikel 36, lid 2, tweede alinea, het vervangen van de woorden "kan...meedelen" door de 
woorden "deelt...mee";
- in artikel 55, lid 3, onder (b), het toevoegen van de laatste woorden "en ervaring";
- in artikel 92, lid 1, vierde alinea, het toevoegen van een laatste punt (f);
- in bijlage I, deel C, onder (10), het schrappen van het woord "emissievergunningen".
3) In artikel 4, lid 2, onder 18), dat overeenkomt met artikel 4, lid 1, onder 22) van Richtlijn 
2004/39/EG, had de verwijzing naar "artikel 48" in de huidige tekst moeten worden aangepast, 
zodat verwezen wordt naar "artikel 69".
4) In artikel 36, lid 9, eerste alinea, hadden voor het woord "ESMA" de eerste woorden van 
artikel 31, lid 7, derde alinea van Richtlijn 2004/39/EG "om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van dit artikel te garanderen" moeten staan en met dubbele doorhaling gemarkeerd 
moeten zijn.
5) In artikel 69, lid 2, eerste alinea, dat overeenkomt met artikel 48, lid 2, eerste alinea van 
Richtlijn 2004/39/EG, had de verwijzing naar "artikel 23, lid 4" in de huidige tekst aangepast 
moeten worden, zodat verwezen wordt naar "artikel 29, lid 4".
6) Om volledig in overeenstemming te zijn met de in punt 7 van het Interinstitutioneel Akkoord 
vastgestelde voorschriften, dient de herschikking tevens de volgende onderdelen te bevatten die 
niet voorkomen in het door de Commissie ingediende voorstel tot herschikking:
- overeenkomstig punt 7 b) moet een concordantietabel als bijlage worden opgenomen;
- een formulering in het intrekkingsartikel op grond waarvan overeenkomstig punt 7 c) (i) de 
intrekking de verplichtingen die voor lidstaten uit de ingetrokken richtlijn voortvloeien wat de 
omzettingstermijn betreft onverlet laat, alsook het overeenkomstig punt 7 c) (ii) opnemen in 
bijlage van een tabel waarin deze termijn wordt aangeduid.
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Na behandeling van het voorstel heeft de adviesgroep dan ook met algemene stemmen kunnen 
concluderen dat het voorstel geen inhoudelijke wijziging bevat behalve die welke als zodanig in 
de tekst of in onderhavig advies zijn aangegeven. Met betrekking tot de codificatie van de niet 
gewijzigde bepalingen van de voorgaande wetstekst met die inhoudelijke wijzigingen, is de 
adviesgroep eveneens tot de slotsom gekomen dat het voorstel een consequente codificatie van 
bestaande teksten is, zonder wijziging van de inhoud.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


