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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerptekst

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

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

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening [EMIR] betreffende 
otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0652),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0359/2011),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 februari 20121,

– gezien artikel 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),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten (organised trading 
facility OTF) te introduceren. Deze nieuwe 

(7) Om de Europese markten transparanter 
te maken en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen tussen de verschillende platformen 
die transactiediensten aanbieden, is het 
nodig een nieuwe categorie georganiseerde 
handelsfaciliteiten (organised trading 
facility OTF) voor obligaties, 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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categorie wordt breed gedefinieerd, zodat 
nu en in de toekomst alle typen 
georganiseerde uitvoering en regeling van 
handel die niet overeenkomen met de 
functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende 
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie omvat 
ook systemen die in aanmerking komen 
voor de handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten. Zij omvat 
geen faciliteiten waarbij niet daadwerkelijk 
een transactie wordt uitgevoerd of geregeld 
in het systeem, zoals mededelingenborden 
die worden gebruikt om koop- en 
verkoopintenties aan te kondigen, andere 
entiteiten die potentiële koop- en 
verkoopintenties samenvoegen of poolen 
of elektronische bevestigingsdiensten na de 
handel.

gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten te 
introduceren. Deze nieuwe categorie wordt 
breed gedefinieerd, zodat nu en in de 
toekomst alle typen georganiseerde 
uitvoering en regeling van handel die niet 
overeenkomen met de functionaliteiten of 
regelgevingsspecificaties van de bestaande 
platformen eronder vallen. Als gevolg 
daarvan moeten passende 
organisatievereisten en transparantieregels 
worden toegepast, die efficiënte 
koersvorming ondersteunen. De nieuwe 
categorie omvat broker crossing systems, 
die kunnen worden omschreven als interne 
elektronische matchingsystemen die 
worden geëxploiteerd door een 
beleggingsonderneming en die 
cliëntenorders uitvoeren tegen andere 
cliëntenorders. De nieuwe categorie omvat 
ook systemen die in aanmerking komen 
voor de handel in voor clearing vatbare en 
voldoende liquide derivaten. Zij omvat 
geen faciliteiten waarbij niet daadwerkelijk 
een transactie wordt uitgevoerd of geregeld 
in het systeem, zoals mededelingenborden 
die worden gebruikt om koop- en 
verkoopintenties aan te kondigen, andere 
entiteiten die potentiële koop- en 
verkoopintenties samenvoegen of poolen 
of elektronische bevestigingsdiensten na de 
handel.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Er moet ervoor worden gezorgd dat 
zoveel mogelijk handel die buiten 
gereguleerde plaatsen van uitvoering 
plaatsvindt, plaatsvindt in georganiseerde 
systemen waarop passende 
transparantievereisten van toepassing 
zijn. Deze verordening is niet bedoeld om 
de toepassing van regels voor transparantie 
voor de handel te eisen met betrekking tot
otc-transacties waarbij producten voor de 
eerste keer op de markt worden gebracht,
die onder meer worden gekenmerkt door 
het feit dat de instrumenten op maat 
ontworpen zijn voor de specifieke 
vereisten van financiële of niet-financiële 
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beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling.

groothandelstegenpartijen.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) ESMA moet toezicht houden op 
beleggingsproducten, met inbegrip van 
gestructureerde deposito's, en financiële 
instrumenten die in de Unie op de markt 
worden gebracht, worden verspreid of 
worden verkocht, en moet nieuwe 
beleggingsproducten of financiële 
instrumenten in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten kunnen 
onderzoeken alvorens zij in de Unie op de 
markt worden gebracht, worden verspreid 
of worden verkocht. ESMA moet de 
bevoegdheid krijgen om het op de markt 
brengen, verspreiden of verkopen van 
bepaalde beleggingsproducten of 
financiële instrumenten of een type 
financiële activiteit of praktijk in de Unie 
tijdelijk te verbieden of te beperken, mits 
aan bepaalde in deze verordening 
vermelde voorwaarden wordt voldaan. 
ESMA moet ook in staat zijn dergelijke 
verboden of beperkingen uit voorzorg op 
te leggen voordat een beleggingsproduct 
of financieel instrument op de markt is 
gebracht of aan cliënten is verkocht, mits 
aan bepaalde in deze verordening 
vermelde voorwaarden wordt voldaan.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De bevoegdheden van de bevoegde 
autoriteiten moeten worden aangevuld met 

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

met inbegrip van gestructureerde 
deposito's, en financiële instrumenten die 
in of vanuit de betrokken lidstaat op de 
markt worden gebracht, worden verspreid 
of worden verkocht. De bevoegdheden van 
de bevoegde autoriteiten moeten worden 
aangevuld met een expliciet mechanisme 
voor het verbieden of beperken van het op 
de markt brengen, verspreiden en verkopen 
van een beleggingsproduct of financieel 
instrument dat aanleiding geeft tot ernstige 
zorgen over de beleggersbescherming, het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
de financiële markten of de stabiliteit van 
het financiële stelsel of een deel daarvan, 
in combinatie met passende coördinatie- en 
noodbevoegdheden voor ESMA. De 
uitoefening van dergelijke bevoegdheden 
moet gebonden zijn aan de naleving van 
een aantal specifieke voorwaarden. Als aan 
deze voorwaarden wordt voldaan, moet de 
bevoegde autoriteit de mogelijkheid 
hebben om uit voorzorg een verbod of 
beperking op te leggen voordat een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument op de markt is gebracht, is 
verspreid of aan cliënten is verkocht.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd.
Licentieverlening en toegang tot informatie 
over indices en andere benchmarks die 
worden gebruikt om de waarde van 
financiële instrumenten te bepalen, moeten 
ook op niet-discriminerende basis aan 
CCP's en andere handelsplatformen 
worden verstrekt. Het is de bedoeling dat 

(33) Van handelsplatformen dient ook te 
worden geëist dat zij op transparante en 
niet-discriminerende basis toegang geven, 
inclusief gegevensstromen, aan CCP's die 
transacties willen clearen die via dat 
handelsplatform zijn uitgevoerd. Het recht 
van een CCP om toegang te krijgen tot 
een handelsplatform dient de 
mogelijkheid te bieden tot regelingen 
waarbij verscheidene CCP's trade feeds 
van eenzelfde handelsplatform gebruiken. 
Dit mag evenwel niet tot interoperabiliteit 
voor derivatenclearing noch tot 
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het wegnemen van belemmeringen en 
discriminerende praktijken de concurrentie 
voor clearing en verhandeling van 
financiële instrumenten versterkt, teneinde 
de investerings- en leenkosten te verlagen, 
inefficiënties weg te nemen en innovatie in 
de markten van de Unie te stimuleren. De 
Commissie moet de ontwikkeling van de 
infrastructuur na de handel nauwlettend in 
de gaten blijven houden en moet waar 
nodig ingrijpen om verstoringen van de 
concurrentie op de interne markt te 
voorkomen.

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

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De Commissie moet de bevoegdheid
krijgen om gedelegeerde handelingen aan 
te nemen in overeenstemming met artikel 
290 van het Verdrag. De gedelegeerde 
handelingen moeten in het bijzonder
worden aangenomen met betrekking tot
specifieke details op het gebied van
definities, de precieze kenmerken van 
handelstransparantie-eisen, gedetailleerde 
voorwaarden voor vrijstelling van 
transparantie voor de handel, regelingen 
voor uitgestelde publicatie na de handel,
criteria voor de toepassing van 
verplichtingen met betrekking tot 
transparantie voor de handel voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, 
specifieke bepalingen op het gebied van 
kosten met betrekking tot de 
beschikbaarheid van marktgegevens, de 

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

CCP's en het verder vaststellen van de 
omstandigheden waarin bedreigingen voor 
de beleggersbescherming, het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten, of de stabiliteit van het hele 
financiële stelsel van de Unie of een deel 
daarvan aanleiding kunnen vormen voor 
maatregelen van ESMA. Het is 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 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De uitvoeringsbevoegdheden met
betrekking tot het nemen van een besluit 
over de gelijkwaardigheid van rechts- en 
toezichtskaders in derde landen voor de 
levering van diensten door in derde landen 
gevestigde ondernemingen moeten 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.

(39) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend. Die bevoegdheden moeten
betrekking hebben op het nemen van een 
besluit over de gelijkwaardigheid van 
rechts- en toezichtskaders in derde landen 
voor de levering van diensten door in derde 
landen gevestigde ondernemingen en
moeten 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.

Or. en
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De Commissie moet de technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving die 
ESMA ontwikkelt op grond van artikel 23 
met betrekking tot de inhoud en 
specificaties van de transactieverslagen, 
artikel 26 met betrekking tot de 
liquiditeitscriteria voor derivaten die 
geacht worden onder een verplichting tot 
handel via georganiseerde 
handelsplatformen te vallen en artikel 36 
met betrekking tot de informatie die de 
aanvragende onderneming uit een derde 
land aan ESMA moet verstrekken in haar 
registratieaanvraag, aannemen door 
middel van gedelegeerde handelingen op 
grond van artikel 290 VWEU en in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr.
1093/2010.

(42) De Commissie moet de technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving die 
ESMA ontwikkelt op grond van artikel 23 
met betrekking tot de inhoud en 
specificaties van de transactieverslagen,
waarin wordt gespecificeerd welke soorten 
derivatencontracten een rechtstreeks, 
substantieel en te voorzien effect binnen 
de Unie hebben, waarin wordt 
gespecificeerd of een klasse derivaten die 
onder de clearingverplichting op grond 
van Verordening (EU) nr. …/... (EMIR) 
valt of een relevante subset daarvan 
alleen zou moeten worden verhandeld via 
georganiseerde handelsplatformen, artikel 
26 met betrekking tot de liquiditeitscriteria 
voor derivaten die geacht worden onder 
een verplichting tot handel via 
georganiseerde handelsplatformen te vallen 
en artikel 36 met betrekking tot de 
informatie die de aanvragende 
onderneming uit een derde land aan ESMA 
moet verstrekken in haar 
registratieaanvraag De Commissie dient 
die technische ontwerpnormen voor de 
regelgeving 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 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen om technische 
normen voor de tenuitvoerlegging aan te 
nemen door middel van 
uitvoeringshandelingen krachtens artikel 

Schrappen
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291 VWEU en in overeenstemming met 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010. ESMA moet worden belast 
met het opstellen van technische normen 
voor de tenuitvoerlegging die bij de 
Commissie moeten worden ingediend, 
waarin overeenkomstig artikel 26 wordt 
gespecificeerd of een klasse derivaten die 
onder de clearingverplichting op grond 
van Verordening [ ] (EMIR) valt of een 
relevante subset daarvan alleen zou 
moeten worden verhandeld via 
georganiseerde handelsplatformen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) productinterventiebevoegdheden van 
bevoegde autoriteiten en ESMA en 
bevoegdheden van ESMA op het gebied 
van positiebeheer en positiebeperkingen;

(e) productinterventiebevoegdheden van 
bevoegde autoriteiten en ESMA;

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is van toepassing op 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen die een 
vergunning hebben op grond van Richtlijn
…/… [nieuwe MiFID] als de 
kredietinstelling of 
beleggingsonderneming een of meer 
beleggingsdiensten aanbiedt en/of 
beleggingsactiviteiten uitvoert, en op
gereglementeerde markten.

Or. en
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) bilateraal systeem: een systeem dat 
koop- en verkoopintenties met betrekking 
tot financiële instrumenten bijeenbrengt 
of het bijeenbrengen daarvan faciliteert, 
waarbij de beleggingsonderneming die het 
systeem exploiteert, voor eigen rekening 
handelt door orders van cliënten uit te 
voeren binnen het systeem;

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) georganiseerde handelsfaciliteit
(organised trading facility – OTF): een 
door een beleggingsonderneming of een 
marktexploitant geëxploiteerd systeem of 
faciliteit, anders dan een gereglementeerde 
markt of MTF, waarin meerdere koop- en 
verkoopintenties van derden met 
betrekking tot financiële instrumenten op 

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

gestructureerde financiële producten, 
emissierechten of derivaten op zodanige 
wijze met elkaar in contact kunnen komen 
dat er een overeenkomst uit voortvloeit 
overeenkomstig het bepaalde in titel II van 
Richtlijn .../.../EU [nieuwe MiFID];

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) bevoegde autoriteit: de autoriteit die 
elke lidstaat overeenkomstig artikel 48 van 
Richtlijn [nieuwe MiFID] aanwijst, tenzij 
in die richtlijn anders is bepaald;

(17) bevoegde autoriteit: de autoriteit die 
elke lidstaat overeenkomstig artikel 69 van 
Richtlijn .../.../EU [nieuwe MiFID] 
aanwijst, tenzij in die richtlijn anders is 
bepaald;

Or. en

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) verstrekker van consolidated tape
(consolidated tape provider, CTP): een 

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

persoon die op grond van de bepalingen in 
Richtlijn .../.../EU [nieuwe MiFID] een 
vergunning heeft voor dienstverlening op 
het gebied van het verzamelen van 
transactieverslagen van gereglementeerde 
markten, MTF's, OTF's en goedgekeurde 
publicatievoorzieningen (APA's) voor 
financiële instrumenten die zijn vermeld in 
de artikelen 5, 6, 11 en 12 van deze 
verordening en het consolideren daarvan in 
een doorlopende elektronische live 
gegevensstroom die per financieel 
instrument de actuele en, indien artikel 66, 
leden 1 en 2, van Richtlijn .../.../EU 
[nieuwe MiFID] daarin voorziet, 
vertraagde gegevens met betrekking tot 
prijs en volume geeft;

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) toezichtfunctie: het leidinggevend 
orgaan in zijn toezichthoudende functie 
van het toezicht houden op en controleren 
van de bestuurlijke besluitvorming;

Schrappen

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) hoger management: de personen die 
bestuursfuncties uitoefenen bij een 
leverancier van gegevensdiensten en die 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn 
voor het dagelijks bestuur;

Schrappen

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) interoperabiliteitsregeling: een 
interoperabiliteitsregeling in de zin van 
artikel 2, lid 1, punt 9, van Verordening 
(EU) nr. …/... [EMIR].

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) beleggingsdiensten en -activiteiten: de 
diensten en activiteiten zoals gedefinieerd
in artikel 4, leden 1 en 2 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID];

(27) beleggingsdiensten en -activiteiten: de 
diensten en activiteiten in de zin van artikel 
4, lid 2, punt 1, van Richtlijn .../.../EU
[nieuwe MiFID];
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Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) voor de groothandel bestemde 
energieproducten: de contracten en 
derivaten die zijn gedefinieerd in artikel 2, 
punt 4 van Verordening [REMIT].

(29) voor de groothandel bestemde
energieproducten: de contracten en 
derivaten in de zin van Verordening (EU) 
nr. 1227/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie1.
______________
1 PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De definities in lid 1 zijn ook van 
toepassing op Richtlijn [nieuwe MiFID].

2. De definities in artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn .../.../EU [nieuwe MiFID] zijn 
ook van toepassing op deze verordening.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 41 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bepaalde
technische elementen van de in lid 1, 
punten 3), 3 bis), 7), 7 bis), 10) tot en met 
16), 18) tot en met 26 bis), 28) en 29), van 
dit artikel vastgelegde definities nader te 
bepalen om deze af te stemmen op de 
marktontwikkeling.
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Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten te publiceren.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken voor aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 

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

andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
moeten de bijzonderheden van al deze 
transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten toestemming te geven voor 
uitgestelde publicatie van de details van 
transacties op basis van het type of de 
omvang. De bevoegde autoriteiten kunnen 

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

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

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF
exploiteren vrijstelling te verlenen van de 
plicht om de in artikel 7, lid 1, genoemde 
informatie openbaar te maken voor 
specifieke sets producten op basis van het 
marktmodel, de specifieke kenmerken van 
de handelsactiviteit met betrekking tot een 
product en de liquiditeit in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 4.

1. De bevoegde autoriteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om gereglementeerde 
markten en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
vrijstelling te verlenen van de plicht om de 
in artikel 7, lid 1, genoemde informatie 
openbaar te maken voor specifieke sets 
producten op basis van het marktmodel, de 
specifieke kenmerken van de 
handelsactiviteit met betrekking tot een 
product en de liquiditeit in de gevallen die 
zijn gedefinieerd in overeenstemming met 
lid 4.

Or. en
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het marktmodel; Schrappen

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de specifieke kenmerken van de 
handelsactiviteit in een product;

Schrappen

Or. en
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van toepassing, OTF exploiteren, moeten 
de informatie die wordt gepubliceerd in 
overeenstemming met de artikelen 3 tot en 
met 10 beschikbaar stellen aan het publiek 
door transparantiegegevens voor en na de
handel afzonderlijk aan te bieden.

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel -13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -13 bis
Verplichting om otc-handel via 
beleggingsondernemingen met 

systematische interne afhandeling te laten 
plaatsvinden

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

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling met 
betrekking tot aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten 
moeten een vaste koers publiceren voor 
deze aandelen, aandelencertificaten, op de 
beurs verhandelde fondsen, certificaten en 
andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
die worden verhandeld via een MTF of 

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

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

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit van de in termen 
van liquiditeit meest relevante markt, zoals 
bepaald in artikel 23 voor elk aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, bepaalt tenminste 
eenmaal per jaar, op basis van de 
rekenkundig gemiddelde waarde van de 
orders die op de markt voor dat financiële 
instrument zijn uitgevoerd, tot welke klasse 
het behoort. Deze informatie wordt voor 
alle marktdeelnemers openbaar gemaakt.

6. De bevoegde autoriteit van de in termen 
van liquiditeit meest relevante markt, zoals 
bepaald in artikel 23 voor elk aandeel, 
aandelencertificaat, op de beurs verhandeld 
fonds, certificaat of ander vergelijkbaar 
financieel instrument, bepaalt tenminste 
eenmaal per jaar, op basis van de 
rekenkundig gemiddelde waarde van de 
orders die op de markt voor dat financiële 
instrument zijn uitgevoerd, tot welke klasse 
het behoort. Deze informatie wordt voor 
alle marktdeelnemers openbaar gemaakt en 
meegedeeld aan ESMA, die deze op haar 
website bekendmaakt.

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten en ESMA zien 
toe op de toepassing van dit artikel met 
betrekking tot de omvang waarbij koersen 
beschikbaar worden gesteld aan cliënten 

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

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

________________
* PB datum invoegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF of OTF, moeten 
het volume en de prijs van die transacties 
en de tijd waarop ze zijn uitgevoerd 
openbaar maken. Deze informatie moet 
openbaar worden gemaakt via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
aandelen, aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen, certificaten en andere 
vergelijkbare financiële instrumenten die 
tot de handel zijn toegelaten of die worden 
verhandeld via een MTF, moeten het 
volume en de prijs van die transacties en de 
tijd waarop ze zijn uitgevoerd openbaar 
maken. Deze informatie moet openbaar 
worden gemaakt via een APA.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2



PR\895737NL.doc 31/53 PE485.888v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ESMA dient deze technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk ...* bij de Commissie in.
_____________
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Uiterlijk ...* brengt ESMA aan de 
Commissie verslag uit over de toepassing 
van dit artikel, waarin onder meer wordt 
beoordeeld of de inhoud en vorm van de 
transactiemeldingen die zijn ontvangen en 
uitgewisseld tussen de bevoegde 
autoriteiten, uitgebreid toezicht op de 
activiteiten van beleggingsondernemingen 
overeenkomstig artikel 21 mogelijk maken.
De Commissie kan stappen nemen 
wijzigingen voor te stellen, onder meer om 
ervoor te zorgen dat transacties worden 
doorgegeven aan een systeem dat is 
aangewezen door ESMA in plaats van aan 
de bevoegde autoriteiten, zodat de 
betrokken bevoegde autoriteiten toegang 
hebben tot alle informatie die krachtens dit 
artikel wordt gemeld. De Commissie zendt 
het verslag van ESMA toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.
_____________
* PB datum invoegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan, door middel van
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 42, besluiten 
aannemen om te bepalen dat het rechts- en 
toezichtskader van een derde land 
waarborgt dat een handelsplatform met een 
vergunning in dat derde land voldoet aan 
wettelijk bindende vereisten die 
gelijkwaardig zijn aan de vereisten voor 
handelsplatformen die zijn beschreven in 
lid 1, onder a) tot en met c), en die 
voortkomen uit deze verordening, Richtlijn 
[nieuwe MiFID] en Verordening [nieuwe 
MAR], en in het betreffende derde land 
gebonden zijn aan effectief toezicht en 
effectieve handhaving.

4. De Commissie kan volgens de 
onderzoeksprocedure van artikel 42, lid 2,
besluiten aannemen om te bepalen dat het 
rechts- en toezichtskader van een derde 
land waarborgt dat een handelsplatform 
met een vergunning in dat derde land 
voldoet aan wettelijk bindende vereisten 
die gelijkwaardig zijn aan de vereisten 
voor handelsplatformen die zijn 
beschreven in lid 1, onder a) tot en met c),
van dit artikel, en die voortkomen uit deze 
verordening, Richtlijn .../.../EU [nieuwe 
MiFID] en Verordening (EU) nr. …/…
[nieuwe MAR], en in het betreffende derde 
land gebonden zijn aan effectief toezicht en 
effectieve handhaving.

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ESMA dient deze technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk ...* bij de Commissie in.
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
_____________
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
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inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde technische 
ontwerpnormen voor de tenuitvoerlegging
aan te nemen in overeenstemming met
artikel 15 van Verordening 1095/2010.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving aan te 
nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 t/m 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Na de in de eerste alinea bedoelde 
kennisgeving publiceert ESMA een 
verzoek tot het ontwikkelen van
voorstellen voor de verhandeling van deze 
derivaten op de in artikel 24, lid 1, 
genoemde platformen.

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. ESMA dient, in overeenstemming met 
lid 1, nieuwe technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving in bij de Commissie 
om de bestaande technische normen voor 
de regelgeving te wijzigen, op te schorten 
of in te trekken als er een materiële 
wijziging optreedt in de criteria die zijn 
beschreven in lid 2. Alvorens dit te doen, 
kan ESMA indien nodig overleg plegen 
met bevoegde autoriteiten van derde 
landen. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om de bestaande technische 
normen voor de regelgeving te wijzigen, 
op te schorten of in te trekken in 
overeenstemming met de artikelen 10 t/m 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. ESMA ontwikkelt technische
ontwerpnormen voor de regelgeving 
waarin de in lid 2, onder b), genoemde 
criteria worden gespecificeerd.
ESMA dient deze technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk ...* in bij de Commissie.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Als een bevoegde autoriteit op die grond de 
toegang weigert, moet zij haar besluit 
binnen twee maanden na ontvangst van het 
in lid 2 bedoelde verzoek bekendmaken en 
de CCP en het handelsplatform alle 
redenen daarvoor mededelen, inclusief het 
bewijs waarop het besluit is gebaseerd.

4 bis. Als een bevoegde autoriteit op die 
grond de toegang weigert, moet zij haar 
besluit binnen twee maanden na ontvangst 
van het in lid 2 bedoelde verzoek 
bekendmaken en de CCP en het 
handelsplatform alle redenen daarvoor 
mededelen, inclusief het bewijs waarop het 
besluit is gebaseerd.

Or. en

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving om 
het begrip liquiditeitsfragmentatie te 
specificeren. Deze technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving zijn 
zo mogelijk in overeenstemming met de 
technische normen die de Commissie 
overeenkomstig artikel 5 bis van 
Verordening (EU) nr. …/… [EMIR] heeft 
vastgesteld.
ESMA legt die technische ontwerpnormen 
voor de regelgeving uiterlijk op …* voor 
aan de Commissie.
De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 houdt 
ESMA toezicht op beleggingsproducten, 
met inbegrip van gestructureerde 
deposito's en financiële instrumenten die 
in de Unie op de markt worden gebracht, 
worden verspreid of worden verkocht, en 
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kan ESMA, in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten, nieuwe 
beleggingsproducten of financiële 
instrumenten proactief onderzoeken 
alvorens zij in de Unie op de markt 
worden gebracht, worden verspreid of 
worden verkocht.

Or. en

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van bepaalde
beleggingsproducten, met inbegrip van 
gestructureerde deposito's, financiële 
instrumenten of financiële instrumenten 
met bepaalde kenmerken; of

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vereisten op grond van de wetgeving 
van de Unie die van toepassing zijn op het 
betreffende financiële instrument of de 
betreffende activiteit wenden de bedreiging 
niet af;

(b) de vereisten op grond van de wetgeving 
van de Unie die van toepassing zijn op het 
betreffende beleggingsproduct, financiële 
instrument of de betreffende activiteit 
wenden de bedreiging niet af;

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aan de voorwaarden van de eerste 
alinea wordt voldaan, kan ESMA het 
verbod of de beperking als bedoeld in lid 1 
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uit voorzorg opleggen voordat een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument op de markt is gebracht of aan 
cliënten is verkocht.

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Alvorens een besluit overeenkomstig 
lid 1 te nemen, kan ESMA aankondigen 
voornemens te zijn een verbod of 
beperking ten aanzien van een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument op te leggen tenzij er binnen 
een gespecificeerde termijn bepaalde 
wijzigingen in de kenmerken van het 
beleggingsproduct of het financiële 
instrument worden aangebracht.

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. ESMA heroverweegt een verbod of 
beperking op grond van lid 1 na passende 
termijnen en ten minste elke drie maanden.
Als het verbod of de beperking na die 
periode van drie maanden niet wordt 
verlengd, wordt het verbod of de beperking 
beëindigd.

6. ESMA heroverweegt een verbod of 
beperking op grond van lid 1 na passende 
termijnen en ten minste elke drie maanden.
Als het verbod of de beperking is opgelegd 
om de beleggers te beschermen, 
heroverweegt ESMA het verbod of de 
beperking jaarlijks. Als het verbod of de 
beperking na die periode van drie maanden
of een jaar niet wordt verlengd, wordt het 
verbod of de beperking beëindigd.

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 41 maatregelen aan waarin de 
criteria en factoren worden gespecificeerd 
waarmee ESMA rekening moet houden om 
te bepalen wanneer er zich bedreigingen 
voordoen van de beleggersbescherming of 
het ordelijk functioneren of de integriteit 
van financiële markten en de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan, zoals bedoeld in lid 2, onder a).
Die gedelegeerde handelingen zorgen 
ervoor dat ESMA zo nodig uit voorzorg 
kan optreden en niet hoeft te wachten tot 
het product of het financiële instrument 
op de markt is gebracht of tot het type 
activiteit of praktijk heeft plaatsgevonden 
alvorens op te treden.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De bevoegde autoriteiten houden op 
beleggingsproducten, met inbegrip van 
gestructureerde deposito's, en financiële 
instrumenten die in of vanuit hun lidstaat 
op de markt worden gebracht, worden 
verspreid of worden verkocht, en kunnen 
nieuwe beleggingsproducten of financiële 
instrumenten proactief onderzoeken 
voordat zij in of vanuit hun lidstaat op de 
markt worden gebracht, worden verspreid 
of worden verkocht.

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het op de markt brengen, verspreiden of 
verkopen van bepaalde
beleggingsproducten, met inbegrip van 
gestructureerde deposito's, financiële 
instrumenten of financiële instrumenten 
met bepaalde kenmerken; of

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bestaande vereisten op grond van de 
wetgeving van de Unie die van toepassing 
zijn op het betreffende financiële 
instrument of de betreffende financiële 
activiteit of praktijk onvoldoende zijn om 
de in onder a) bedoelde bedreiging af te 
wenden en dat de kwestie niet beter zou 
kunnen worden aangepakt met beter 
toezicht of handhaving van de bestaande 
vereisten;

(b) de bestaande vereisten op grond van de 
wetgeving van de Unie die van toepassing 
zijn op het betreffende beleggingsproduct 
of financiële instrument of de betreffende 
financiële activiteit of praktijk 
onvoldoende zijn om de in onder a) 
bedoelde bedreiging af te wenden en dat de 
kwestie niet beter zou kunnen worden 
aangepakt met beter toezicht of handhaving 
van de bestaande vereisten;

Or. en
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Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als aan de voorwaarden van de eerste 
alinea wordt voldaan, kan de bevoegde 
autoriteit uit voorzorg een verbod of de 
beperking opleggen voordat een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument op de markt is gebracht, is 
verspreid of aan cliënten is verkocht.

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alvorens een verbod of beperking 
overeenkomstig lid 1 op te leggen, kan de 
bevoegde autoriteit aankondigen 
voornemens te zijn een verbod of 
beperking ten aanzien van een 
beleggingsproduct of financieel 
instrument op te leggen tenzij er binnen 
een gespecificeerde termijn bepaalde 
wijzigingen in de kenmerken van het 
beleggingsproduct of het financiële 
instrument worden aangebracht.

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De bevoegde autoriteit mag alleen een 
verbod of beperking opleggen op grond 
van dit artikel als zij minimaal een week
van tevoren alle andere bevoegde 
autoriteiten en ESMA schriftelijk op de 
hoogte heeft gebracht van de 
bijzonderheden van:
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Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 41 maatregelen aan waarin de 
criteria en factoren worden gespecificeerd 
waarmee ESMA rekening moet houden om 
te bepalen wanneer er zich bedreigingen 
voordoen van het ordelijk functioneren of 
de integriteit van financiële markten, onder 
meer met betrekking tot 
leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen, of de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan, zoals bedoeld in lid 2, onder a).
Deze criteria en factoren houden rekening 
met de technische ontwerpnormen voor de 
regelgeving die overeenkomstig artikel 59, 
lid 3, van Richtlijn .../.../EU [nieuwe 
MiFID] zijn ontwikkeld en maken een 
onderscheid tussen situaties waarin 
ESMA optreedt omdat een bevoegde 
autoriteit niet is opgetreden en situaties 
waarin ESMA overeenkomstig artikel 72, 
lid 2, onder i), en artikel 72, lid 1, onder f) 
en g), van Richtlijn .../.../EU [nieuwe 
MiFID] een extra risico tegengaat dat de 
bevoegde autoriteit niet kan tegengaan.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onderneming in een derde land kan 
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn 
[nieuwe MiFID] genoemde diensten 
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen die in de Unie zijn gevestigd 

1. Een onderneming in een derde land kan 
alleen zonder de vestiging van een 
bijkantoor de in artikel 30 van Richtlijn
…/… [nieuwe MiFID] genoemde diensten 
leveren aan in aanmerking komende 
tegenpartijen of professionele cliënten in 



PR\895737NL.doc 45/53 PE485.888v01-00

NL

als zij is opgenomen in het register van 
ondernemingen uit derde landen dat ESMA 
bijhoudt in overeenstemming met artikel 
37.

de zin van deel I van bijlage II bij 
Richtlijn …/… [nieuwe MiFID] die in de 
Unie zijn gevestigd als zij is opgenomen in 
het register van ondernemingen uit derde 
landen dat ESMA bijhoudt in 
overeenstemming met artikel 37.

Or. en

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. ESMA ontwikkelt technische
ontwerpnormen voor de regelgeving 
waarin wordt gespecificeerd welke 
informatie de aanvragende onderneming 
uit een derde land aan ESMA moet 
verstrekken in haar verzoek tot registratie 
in overeenstemming met lid 3 en de vorm 
waarin de informatie moet worden 
verstrekt in overeenstemming met lid 4.

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ESMA legt die technische ontwerpnormen
voor de regelgeving uiterlijk op …* voor 
aan de Commissie.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
de in de eerste alinea genoemde 
technische normen voor de regelgeving 
aan te nemen in overeenstemming met de 
artikelen 10 tot en met 14 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.
____________
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie kan in overeenstemming 
met de in artikel 42, lid 2, genoemde
onderzoeksprocedure een besluit 
vaststellen met betrekking tot een derde 
land als de rechts- en toezichtsregelingen 
van dat derde land garanderen dat 
ondernemingen die in dat derde land een 
vergunning hebben, zich houden aan 
wettelijk bindende eisen waarvan het effect 
gelijkwaardig is aan dat van de vereisten 
die zijn vastgelegd in Richtlijn …/…/EU
[MiFID], in deze verordening en in 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn inzake de 
kapitaaltoereikendheid] en de bijbehorende 
uitvoeringsmaatregelen, en het betreffende 
derde land mogelijkheden schept voor 
gelijkwaardige wederzijdse erkenning van 
het prudentiële kader dat van toepassing is 
op beleggingsondernemingen die in 
overeenstemming met deze richtlijn een 
vergunning hebben.

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheidsdelegatie wordt 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van de datum die is genoemd in artikel 41, 
lid 1.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 2, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 
4, artikel 10, lid 2, artikel 11, lid 2, artikel 
12, lid 2, artikel 13, lid 7, artikel 14, leden 
5 en 6, artikel 16, lid 3, artikel 18, leden 2 
en 3, artikel 19, lid 3, artikel 20, lid 3, 
artikel 28, lid 6, artikel 29, lid 6, artikel 
30, lid 3, artikel 31, lid 8, artikel 32, lid 6 
en artikel 35, lid 10, aan te nemen, wordt 
toegekend voor onbepaalde tijd.

Or. en

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
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de bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

de bevoegdheidsdelegatie als bedoeld in 
artikel 2, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 
2, artikel 8, lid 4, artikel 10, lid 2, artikel 
11, lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 7, 
artikel 14, leden 5 en 6, artikel 16, lid 3, 
artikel 18, leden 2 en 3, artikel 19, lid 3, 
artikel 20, lid 3, artikel 28, lid 6, artikel 
29, lid 6, artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 8, 
artikel 32, lid 6 en artikel 35, lid 10, te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien het Europees Parlement 
of de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien het Europees Parlement 
of de Raad binnen een termijn van drie
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met drie
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de aanneming van de 
uitvoeringshandelingen op grond van de 
artikelen 24, 26 en 37 wordt de Commissie 
bijgestaan door het Europees Comité voor 
het effectenbedrijf, dat is ingesteld bij 
Besluit 2001/528/EG van de Commissie.
Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

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

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – 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 artikel 8 van die 
verordening.

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

Or. en

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie brengt voor [2 jaar na de 
toepassing van MiFIR zoals 
gespecificeerd in artikel 41, lid 2], na 
raadpleging van ESMA, verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over het 
functioneren van artikel 13, onder meer 
met betrekking tot de vraag of de inhoud 
en vorm van de transactiemeldingen die 
zijn ontvangen en uitgewisseld tussen 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen in 
overeenstemming met artikel 13, lid 1, 
mogelijk maken. De Commissie kan 
passende voorstellen doen, waaronder de 

2. De Commissie brengt voor ...*, na 
raadpleging van ESMA, verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad over het 
functioneren van artikel 23, onder meer 
met betrekking tot de vraag of de inhoud 
en vorm van de transactiemeldingen die 
zijn ontvangen en uitgewisseld tussen 
bevoegde autoriteiten, uitgebreid toezicht 
op de activiteiten van 
beleggingsondernemingen in 
overeenstemming met artikel 23, lid 1, 
mogelijk maken. De Commissie kan 
passende voorstellen doen, waaronder de 
eis dat transacties worden gemeld aan een 
door ESMA aangewezen systeem in plaats 
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eis dat transacties worden gemeld aan een 
door ESMA aangewezen systeem in plaats 
van aan de bevoegde autoriteiten, zodat de 
betrokken bevoegde autoriteiten toegang 
krijgen tot alle informatie die op grond van 
dit artikel is gemeld.

van aan de bevoegde autoriteiten, zodat de 
betrokken bevoegde autoriteiten toegang 
krijgen tot alle informatie die op grond van 
dit artikel is gemeld.

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

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Financiële instellingen van derde 
landen moeten tot een jaar na de
vaststelling door de Commissie 
overeenkomstig artikel 41, lid 3, van een 
besluit ten aanzien van het derde land in 
kwestie overeenkomstig artikel 41, lid 3, 
van Richtlijn …/…/EU [nieuwe MiFID] 
de mogelijkheid hebben om in 
overeenstemming met de nationale 
regelingen diensten en activiteiten te 
blijven leveren in de lidstaten.

Or. en

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 41 
maatregelen aannemen om de geldigheid 
van lid 2 te verlengen, rekening houdend 
met de gelijkwaardigheidsbesluiten die de 
Commissie al heeft vastgesteld op grond 
van artikel 37 en de verwachte 
ontwikkelingen in het regelgevings- en 
toezichtkader van derde landen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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 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.

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 
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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 
worden 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. Voorts stelt de rapporteur voor om 
"bilateraal" en "multilateraal" systeem duidelijker te definiëren om een nauwkeuriger 
onderscheid tussen bilaterale en multilaterale handel te maken en ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers onder de juiste regels vallen.

De rapporteur vestigt de aandacht op de bepalingen betreffende de toegang tot 
marktinfrastructuur. Hij is van mening dat deze toegang voor problemen kan zorgen door 
fragmentatie van de liquiditeit of als er sprake zou zijn van interoperabiliteit, en dat de 
toezichthouders daarom moeten kunnen optreden om dit soort problemen te voorkomen, zoals is 
erkend in EMIR.

Krachtens het MiFIR-voorstel moeten de verplichtingen inzake de transparantie vóór en na de 
handel ook tot op aandelen gelijkende producten en niet-aandeleninstrumenten worden 
uitgebreid. Aangezien de rapporteur vóór maatregelen ter vergroting van de transparantie is, 
steunt hij deze aanpak en past hij enkel de mogelijkheid van vrijstelling voor niet-
aandeleninstrumenten aan. De door de Commissie voorgestelde verplichtingen inzake 
transactierapportage aan de bevoegde autoriteiten leggen RM's, MTF's en OTF's een nieuwe 
verplichting op om gegevens over orders gedurende minimaal vijf jaar zodanig op te slaan dat zij 
toegankelijk zijn voor toezichthouders De rapporteur juicht deze voorstellen toe.

De Commissie wil de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid geven om financiële producten of 
activiteiten of praktijken in overleg met ESMA blijvend te verbieden of te beperken. Voorts 
kan ESMA producten, praktijken en diensten tijdelijk verbieden of beperken. De rapporteur 
betwijfelt of de mogelijkheid om producten of diensten slechts achteraf te verbieden volstaat om 
de stabiliteit van de financiële markten en de bescherming van de beleggers te garanderen, en 
wenst daarom twee punten toe te voegen. Ten eerste moeten de bevoegde autoriteiten en ESMA 
niet alleen toezicht houden op financiële instrumenten, maar ook op investeringsproducten, met 
inbegrip van gestructureerde deposito's. Ten tweede moeten ESMA of de bevoegde autoriteiten 
niet alleen de mogelijkheid krijgen om een verbod of beperking op te leggen op producten die 
reeds op de markt zijn gebracht, maar ook uit voorzorg, voordat een product of financieel 
instrument op de markt is gebracht. Voorts moeten ESMA en de bevoegde autoriteiten 
aankondigen dat zij voornemens zijn een beleggingsproduct of financieel instrument uit voorzorg 
te verbieden, zodat er binnen een bepaalde termijn wijzigingen aan het instrument of product 
kunnen worden aangebracht.

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.


