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Amendement 6
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet zo breed zijn als nodig is 
om een preventief regelgevend kader te 
vormen. Het opstellen van benchmarks 
impliceert keuzevrijheid bij het opstellen 
ervan en is inherent blootgesteld aan 
bepaalde soorten belangenconflicten, 
hetgeen betekent dat er mogelijkheden en 
stimulansen zijn om die benchmarks te 
manipuleren. Alle benchmarks hebben 
deze risicofactoren gemeen en moeten 
worden onderworpen aan adequate
voorschriften inzake beheer en controle. 
Aangezien de kwetsbaarheid en het belang 
van een benchmark variëren in de tijd, zou 
een beperking van het toepassingsgebied 
tot indices die thans belangrijk of 
kwetsbaar zijn, geen oplossing bieden voor 
de risico's die benchmarks in de toekomst 
kunnen vormen. Met name kunnen 
benchmarks die momenteel niet op grote 
schaal worden gebruikt, dat wel worden in 
de toekomst zodat zelfs een kleine 
manipulatie ervan grote gevolgen kan 
hebben.

(8) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet zo breed zijn als nodig is 
om een preventief regelgevend kader te 
vormen. Het opstellen van benchmarks 
impliceert keuzevrijheid bij het opstellen 
ervan en is inherent blootgesteld aan 
bepaalde soorten belangenconflicten, 
hetgeen betekent dat er mogelijkheden en 
stimulansen zijn om die benchmarks te 
manipuleren. Alle benchmarks hebben 
deze risicofactoren gemeen, maar de 
uitwerking hiervan hangt sterk af van de 
gebruikte inputgegevens. Benchmarks 
moeten kunnen worden onderworpen aan 
voorschriften inzake beheer en controle, 
waarbij echter de evenredigheid moet 
worden gewaarborgd. Aangezien de 
kwetsbaarheid en het belang van een 
benchmark variëren in de tijd, zou een 
beperking van het toepassingsgebied tot 
indices die thans belangrijk of kwetsbaar 
zijn, geen oplossing bieden voor de risico's 
die benchmarks in de toekomst kunnen 
vormen. Met name kunnen benchmarks die 
momenteel niet op grote schaal worden 
gebruikt, dat wel worden in de toekomst 
zodat zelfs een kleine manipulatie ervan 
grote gevolgen kan hebben.

Or. de

Amendement 7
Werner Langen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het cruciale element om het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
bepalen, is de vraag of de outputwaarde 
van de benchmark de waarde van een 
financieel instrument of van een financiële 
overeenkomst bepaalt of de prestatie van 
een beleggingsfonds meet. Derhalve mag
het toepassingsgebied niet afhangen van de 
aard van de inputgegevens. Benchmarks 
die worden berekend aan de hand van 
economische inputgegevens, zoals de 
aandelenkoersen en niet-economische 
cijfers of waarden zoals meteorologische 
parameters, moet er dus onder vallen. Het 
kader moet de benchmarks omvatten 
waarvoor deze risico's gelden, maar moet 
ook een evenredig antwoord bieden op de 
risico's die andere benchmarks vormen. 
Deze verordening moet derhalve van 
toepassing zijn op alle benchmarks die 
worden gebruikt voor de prijsstelling van 
op gereglementeerde markten genoteerde 
of verhandelde financiële instrumenten.

(9) Het cruciale element om het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
bepalen, is de vraag of de outputwaarde 
van de benchmark, die de waarde van een 
financieel instrument of van een financiële 
overeenkomst bepaalt of de prestatie van 
een beleggingsfonds meet, kan worden 
gemanipuleerd. Derhalve moet het 
toepassingsgebied afhangen van de aard 
van de inputgegevens. Het kader moet de 
benchmarks omvatten waarvoor deze 
risico's gelden, maar moet ook een 
evenredig antwoord bieden op de risico's 
die andere benchmarks vormen. Deze 
verordening moet derhalve van toepassing 
zijn op alle benchmarks die worden 
gebruikt voor de prijsstelling van financiële 
instrumenten. Bij benchmarks voor 
grondstoffen moet echter rekening 
worden gehouden met de beginselen van 
de IOSCO (Internationale organisatie van 
effectentoezichthouders) voor bureaus 
voor olieprijsnoteringen van 5 oktober 
2012 en de herziening van de beginselen 
door de IOSCO die in mei of juni 2014 zal 
worden gepubliceerd.

Or. de

Amendement 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Fysieke grondstoffen hebben 
unieke kenmerken waarmee rekening 
moet worden gehouden om te voorkomen 
dat de integriteit van benchmarks voor 
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grondstoffen wordt ondermijnd en om de 
bestaande transparantie op de 
grondstoffenmarkt te waarborgen. 
Dienovereenkomstig weerspiegelt bijlage 
III van deze verordening de beginselen 
die door de IOSCO, het Internationaal 
Energieagentschap en het Internationaal 
Energieforum zijn ontwikkeld voor
benchmarks voor grondstoffen en die 
speciaal zijn ontworpen om van 
toepassing te zijn op alle benchmarks voor 
grondstoffen die onder deze verordening 
vallen.

Or. en

Motivering

Fysieke grondstoffen hebben unieke kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer zij worden opgenomen in regelgeving.

Amendement 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De integriteit en nauwkeurigheid van 
benchmarks is afhankelijk van de 
integriteit en nauwkeurigheid van de 
inputgegevens die door contribuanten 
worden aangeleverd. Het is van essentieel 
belang dat de verplichtingen van
contribuanten met betrekking tot deze 
inputgegevens duidelijk zijn 
gespecificeerd, dat erop kan worden 
vertrouwd en dat zij consistent zijn met de 
controles en methodologie van de 
benchmarkbeheerder. Daarom is het 
noodzakelijk dat de benchmarkbeheerder 
een gedragscode opstelt waarin deze 
vereisten zijn opgenomen en dat de 
contribuanten gebonden zijn aan die
gedragscode.

(26) De integriteit en nauwkeurigheid van 
benchmarks is afhankelijk van de 
integriteit en nauwkeurigheid van de 
inputgegevens die door contribuanten 
worden aangeleverd. Het is van essentieel 
belang dat er op de contribuanten kan 
worden vertrouwd en dat zij coherent zijn 
met de controles en methodologie van de 
benchmarkbeheerder. Daarom is het 
noodzakelijk dat de benchmarkbeheerder 
een gedragscode opstelt waarin deze 
vereisten zijn opgenomen en dat, voor 
zover uitvoerbaar, rekening houdend met 
het feit dat niet alle contribuanten zich in 
de Unie bevinden, maar toch nodig 
kunnen zijn voor de vaststelling van een 
nauwkeurige benchmark, de 
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contribuanten verplicht zijn een bindende
gedragscode te ondertekenen. Wanneer 
een handtekening niet kan worden 
verkregen, geldt de voortzetting van de 
aanlevering van gegevens van een 
contribuant, nadat deze door de beheerder 
in kennis is gesteld van de gedragscode, 
als bewijs van een wettelijk bindende 
overeenkomst tussen de betrokken 
partijen.

Or. en

Amendement 10
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Contribuanten waarbij dit niet 
mogelijk blijkt te zijn vanwege het feit dat 
niet alle contribuanten in de Unie 
gevestigd zijn, maar wier gegevens 
onmisbaar zijn voor een bepaalde 
benchmark, mogen na kennis te hebben 
genomen van de gedragscode die op de 
aanlevering van deze gegevens aan de
beheerder van toepassing is, gegevens 
blijven aanleveren voor de betreffende 
benchmark. In dat geval berust de formele 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van de voor de samenstelling van de 
benchmark gebruikte gegevens bij de 
benchmarkbeheerder.

Or. pt

Amendement 11
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Veel benchmarks worden vastgesteld 
aan de hand van inputgegevens die 
afkomstig zijn van gereglementeerde 
markten, energiebeurzen en 
emissierechtenveilingen. Deze platforms 
zijn onderworpen aan reglementering en 
toezicht die zorgen voor de integriteit van 
de inputgegevens en voorzien in 
beheersvereisten en procedures voor de 
aanmelding van inbreuken. Daarom 
worden deze benchmarks vrijgesteld van 
bepaalde verplichtingen om dubbele 
regelgeving te voorkomen en omdat hun 
toezicht zorgt voor de integriteit van de 
gebruikte inputgegevens.

(27) Veel benchmarks worden vastgesteld 
aan de hand van inputgegevens die 
afkomstig zijn van gereglementeerde 
markten, energiebeurzen en 
emissierechtenveilingen. Deze platforms 
zijn onderworpen aan reglementering en 
toezicht die zorgen voor de integriteit van 
de inputgegevens en voorzien in 
beheersvereisten en procedures voor de 
aanmelding van inbreuken. Daarom 
worden deze benchmarks, mits zij 
afkomstig zijn van platforms die zijn 
onderworpen aan eisen inzake 
transparantie na de handel, met inbegrip 
van markten in derde landen die worden 
beschouwd als gelijkwaardig aan een 
gereglementeerde markt in de Unie,
vrijgesteld van bepaalde verplichtingen om 
dubbele regelgeving te voorkomen en 
omdat hun toezicht zorgt voor de integriteit 
van de gebruikte inputgegevens.

Or. en

Amendement 12
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verschillende typen benchmarks en 
verschillende benchmarksectoren hebben 
verschillende kenmerken, zwakke punten 
en risico's. De bepalingen van deze 
verordening moeten nader worden 
gespecificeerd voor specifieke 
benchmarksectoren en -typen. Benchmarks 
voor interbancaire rentevoeten zijn 

(29) Verschillende typen benchmarks en 
verschillende benchmarksectoren hebben 
verschillende kenmerken, zwakke punten 
en risico's. De bepalingen van deze 
verordening moeten nader worden 
gespecificeerd voor specifieke 
benchmarksectoren en -typen. Benchmarks 
voor interbancaire rentevoeten zijn 
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benchmarks die een belangrijke rol spelen 
bij de overdracht van monetair beleid en 
daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze 
benchmarks. Benchmarks voor 
grondstoffen worden vaak gebruikt en 
hebben sectorspecifieke eigenschappen en 
daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze 
benchmarks.

benchmarks die een belangrijke rol spelen 
bij de overdracht van monetair beleid en 
daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze 
benchmarks. Benchmarks voor 
grondstoffen worden vaak gebruikt en 
hebben sectorspecifieke eigenschappen en 
daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze 
benchmarks. Benchmarks voor 
interbancaire rentevoeten, benchmarks 
voor grondstoffen en benchmarks voor 
valutawisseling moeten worden 
onderworpen aan rechtstreeks toezicht 
van de ESMA, in samenwerking met het 
ACER, wanneer het gaat om benchmarks 
voor energieprijsstelling.

Or. en

Amendement 13
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Verschillende typen benchmarks en 
verschillende benchmarksectoren hebben 
verschillende kenmerken, zwakke punten
en risico's. De bepalingen van deze 
verordening moeten nader worden 
gespecificeerd voor specifieke 
benchmarksectoren en -typen. Benchmarks 
voor interbancaire rentevoeten zijn 
benchmarks die een belangrijke rol spelen 
bij de overdracht van monetair beleid en 
daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze 
benchmarks. Benchmarks voor 
grondstoffen worden vaak gebruikt en 
hebben sectorspecifieke eigenschappen en 

(29) Verschillende typen benchmarks en 
verschillende benchmarksectoren hebben 
verschillende kenmerken, zwakke punten 
en risico's. De bepalingen van deze 
verordening moeten nader worden 
gespecificeerd voor specifieke 
benchmarksectoren en -typen. Benchmarks 
voor interbancaire rentevoeten zijn 
benchmarks die een belangrijke rol spelen 
bij de overdracht van monetair beleid en 
daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze 
benchmarks. Benchmarks voor 
grondstoffen worden vaak gebruikt en 
hebben sectorspecifieke eigenschappen en 
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daarom is het noodzakelijk om in deze 
verordening vast te stellen hoe deze 
bepalingen van toepassing zijn op deze
benchmarks.

daarom is het noodzakelijk om vast te 
stellen of en in hoeverre deze benchmarks 
kunnen worden vrijgesteld van de
bepalingen van deze verordening.

Or. de

Amendement 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) In gevallen waarin deze 
verordening van toepassing is of mogelijk 
van toepassing is op onder toezicht 
staande entiteiten en markten die vallen 
onder Verordening 1227/2011/EU van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie 
(Remit), moet het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) worden geraadpleegd door de 
ESMA (Europese Autoriteit voor effecten 
en markten), teneinde gebruik te maken 
van de deskundigheid van het ACER op 
energiemarkten en om dubbele 
regelgeving te beperken.

Or. en

Motivering

Het ACER moet, als de Europese regelgevende instantie voor energie, door de ESMA worden 
geraadpleegd wanneer deze verordening gevolgen heeft voor de Europese energiemarkten.

Amendement 15
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) In deze verordening worden de 
grondrechten geëerbiedigd en de 
beginselen zoals erkend in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in acht 
genomen, in het bijzonder het recht op 
eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap, het recht op eigendom, 
het recht op consumentenbescherming, het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
recht en het recht van verdediging. Deze 
verordening moet derhalve worden 
geïnterpreteerd en toegepast in 
overeenstemming met deze rechten en 
beginselen.

(41) In deze verordening worden de 
grondrechten geëerbiedigd en de 
beginselen zoals erkend in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in acht 
genomen, in het bijzonder het recht op 
eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap, het recht op eigendom, 
het recht op consumentenbescherming, het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
recht en het recht van verdediging. Deze 
verordening moet derhalve worden 
geïnterpreteerd en toegepast in 
overeenstemming met deze rechten en 
beginselen. Derhalve dient deze 
verordening te worden uitgelegd en 
toegepast in overeenstemming met deze 
rechten en beginselen. Er moet in het 
bijzonder aandacht worden geschonken 
aan de in deze verordening vermelde 
persvrijheid en de vrijheid van 
meningsuiting in andere media, en aan de 
regels of codes van de journalistieke 
beroepen, aangezien zij worden 
gewaarborgd in de Unie en in de lidstaten, 
en worden erkend in artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten en in 
andere bepalingen ter zake.

Or. en

Motivering

Uitzondering van de pers in lijn met de uitzondering in de verordening marktmisbruik.

Amendement 16
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
het aanbieden van benchmarks, de inbreng 
van inputgegevens voor een benchmark en 
het gebruik van een benchmark in de 
Unie.

1. Deze verordening is van toepassing op 
het aanbieden van benchmarks binnen de 
Unie, de inbreng van inputgegevens voor 
een aantal benchmarks en het gebruik van 
bepaalde benchmarks in de Unie. De 
verordening omvat de IOSCO-beginselen 
en wordt toegepast in verhouding tot de 
omvang en de risico's van bepaalde 
benchmarks, de beheerders hiervan en het 
proces van vaststelling van benchmarks, 
met inbegrip van het aantal en de soorten 
contribuanten.

Or. pt

Amendement 17
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) door centrale tegenpartijen (CCP) 
samengestelde referentieprijzen of 
vereffeningsprijzen;

Or. de

Amendement 18
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) benchmarks voor grondstoffen in 
de zin van artikel 3, lid 1, punt 20, die in 
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overeenstemming zijn met de IOSCO-
beginselen voor bureaus voor 
olieprijsnoteringen van 5 oktober 2012 of 
de IOSCO-beginselen voor financiële 
benchmarks van 17 juli 2013, voor de 
periode totdat de ESMA, op basis van de 
herziening van de IOSCO-beginselen voor 
bureaus voor olieprijsnoteringen die in 
mei of juni 2014 zal worden gepubliceerd 
en op basis van bijlage III van deze 
verordening, heeft onderzocht of en op 
welke wijze benchmarks voor 
grondstoffen kunnen worden opgenomen 
in het toepassingsgebied van deze 
verordening dan wel of een aparte 
regeling passend en noodzakelijk is.

Or. de

Amendement 19
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat wordt gepubliceerd of beschikbaar 
is voor het publiek;

(a) dat wordt gepubliceerd of beschikbaar 
is voor het publiek of ter beschikking 
wordt gesteld van een gebruiker van een 
benchmark;

Or. en

Amendement 20
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "benchmark": een index op basis (2) "benchmark": een index op basis 
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waarvan het uit hoofde van een financieel 
instrument of een financiële overeenkomst 
te betalen bedrag of de waarde van een 
financieel instrument wordt vastgesteld of 
een index die wordt gebruikt om de 
prestaties van een beleggingsfonds te 
meten;

waarvan het uit hoofde van een financieel 
instrument of een financiële overeenkomst 
te betalen bedrag of de waarde van een 
financieel instrument wordt vastgesteld of 
een index die wordt gebruikt om de 
prestaties van een beleggingsfonds te 
meten; dit geldt niet voor referentieprijzen 
of vereffeningsprijzen die zijn 
samengesteld door centrale tegenpartijen 
(CCP) in de zin van artikel 2, punt 1, van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 of voor 
financiële instrumenten in de zin van 
artikel 3, lid 1, punt 13;

Or. de

Amendement 21
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "gebruiker van een benchmark": een 
persoon die een financieel instrument 
uitgeeft of in eigendom heeft of partij is 
bij een financiële overeenkomst die naar 
een benchmark verwijst;

(5) "gebruiker van een benchmark": een 
persoon die een actieve positie heeft in een 
financieel instrument dat naar een 
benchmark verwijst of die een financieel 
instrument uitgeeft dat naar een benchmark
verwijst;

Or. de

Amendement 22
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "contribuant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die inputgegevens aanlevert;

(7) "contribuant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die inputgegevens aanlevert, 
die niet moeten worden gezien als 
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gereguleerde gegevens in de zin van 
artikel 3, lid 1, punt 11;

Or. de

Amendement 23
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "gereguleerde gegevens": 
inputgegevens die direct worden 
aangeleverd vanop een handelsplatform in 
de zin van artikel 2, lid 1, punt 25) van 
[MIFIR] of een goedgekeurde 
publicatieregeling in de zin van artikel 2, 
lid 1, punt 18) van [MIFIR] of een 
goedgekeurd meldingsmechanisme in de 
zin van artikel 2, lid 1, punt 20) van 
[MIFIR] overeenkomstig verplichte 
gegevensvereisten na de handel of vanop 
een elektriciteitsbeurs in de zin van artikel 
37, lid 1, onder j), van Richtlijn 
2009/72/EG19 of een aardgasbeurs in de zin 
van artikel 41, lid 1, onder j), van Richtlijn 
2009/73/EG20 of een veilingplatform in de 
zin van artikel 26 of artikel 30 van 
Verordening (EU) nr. 1031/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad;

(11) "gereguleerde gegevens": 
inputgegevens die direct worden 
aangeleverd vanop een handelsplatform in 
de zin van artikel 2, lid 1, punt 25) van 
[MIFIR] of een goedgekeurde 
publicatieregeling in de zin van artikel 2, 
lid 1, punt 18) van [MIFIR] of een ander 
gereguleerd handelsplatform buiten de 
Europese Unie of een goedgekeurd 
meldingsmechanisme in de zin van artikel 
2, lid 1, punt 20) van [MIFIR] 
overeenkomstig verplichte 
gegevensvereisten na de handel of vanop 
een elektriciteitsbeurs in de zin van artikel 
37, lid 1, onder j), van Richtlijn 
2009/72/EG19 of een aardgasbeurs in de zin 
van artikel 41, lid 1, onder j), van Richtlijn 
2009/73/EG20 of een veilingplatform in de 
zin van artikel 26 of artikel 30 van 
Verordening (EU) nr. 1031/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad; de 
gegevens kunnen transactiegegevens en, 
in uitzonderlijke gevallen, ook biedingen 
en offertes zijn;

__________________ __________________
20 PB L 9 van 14.8.2009, blz. 112. 20 PB L 9 van 14.8.2009, blz. 112.

Or. de
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Amendement 24
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 14 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) marktdeelnemers zoals gedefinieerd 
in artikel 2, punt 7, van Verordening (EU) 
nr. 1227/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad;

Or. en

Amendement 25
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "benchmark voor grondstoffen": een 
benchmark waarvan de onderliggende 
activa ten behoeve van punt 1, onder c), 
van dit artikel een grondstof is in de zin 
van artikel 2, punt 2), van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 van de Commissie27; 
emissierechten zoals gedefinieerd in 
bijlage I, afdeling C, punt 11), van 
[MIFID], worden voor de toepassing van 
deze verordening niet als grondstoffen 
beschouwd;

(20) "benchmark voor grondstoffen": een 
benchmark waarvan de onderliggende 
activa ten behoeve van punt 1, onder c), 
van dit artikel een grondstof is in de zin 
van artikel 2, punt 1), van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 van de Commissie27; 
emissierechten zoals gedefinieerd in 
bijlage I, afdeling C, punt 11), van 
[MIFID], worden voor de toepassing van 
deze verordening niet als grondstoffen 
beschouwd;

__________________ __________________
27 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1. 27 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1.

Or. de

Motivering

Correctie van de foutieve verwijzing naar EG 1287/2006 in het voorstel van de Commissie.
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Amendement 26
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "benchmark voor grondstoffen": een 
benchmark waarvan de onderliggende 
activa ten behoeve van punt 1, onder c), 
van dit artikel een grondstof is in de zin 
van artikel 2, punt 2), van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 van de Commissie27; 
emissierechten zoals gedefinieerd in 
bijlage I, afdeling C, punt 11), van 
[MIFID], worden voor de toepassing van 
deze verordening niet als grondstoffen 
beschouwd;

(20) "benchmark voor grondstoffen": een 
benchmark waarvan de onderliggende 
activa ten behoeve van punt 1, onder c), 
van dit artikel een grondstof is in de zin 
van artikel 2, punt 2), van Verordening 
(EG) nr. 1287/2006 van de Commissie27;

__________________ __________________
27 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1. 27 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

In MIFID II worden emissierechten gedefinieerd als financiële instrumenten. Emissierechten 
zijn echter vergelijkbaar met grondstoffen, met name in termen van de relatie tussen de 
markten voor deze rechten en energiemarkten, wat een gelijke behandeling van 
emissierechten en grondstoffen in de toepassing van deze verordening rechtvaardigt.

Amendement 27
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) "cruciale benchmark": een benchmark, 
waarvan de meerderheid van de 
contribuanten onder toezicht staande 
entiteiten zijn en die als referentie wordt 

(21) "cruciale benchmark": een benchmark 
die als referentie wordt gebruikt voor 
financiële instrumenten met een notionele 
waarde van ten minste 100 miljard EUR; 
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gebruikt voor financiële instrumenten met 
een notionele waarde van ten minste 500
miljard EUR;

of een benchmark die, in het geval deze 
zal worden aangeboden of wordt 
aangeboden met gebruik van een niet-
representatieve groep contribuanten of 
niet-representatieve inputgegevens, 
aanzienlijke nadelige gevolgen zou 
hebben voor de financiële stabiliteit, de 
ordelijke werking van de markt, 
consumenten of de reële economie in één 
of meer lidstaten of landen of andere 
rechtsgebieden anders dan een lidstaat 
waarin de benchmarkbeheerder is 
gevestigd;

Or. en

Amendement 28
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) "cruciale benchmark": een benchmark, 
waarvan de meerderheid van de 
contribuanten onder toezicht staande 
entiteiten zijn en die als referentie wordt 
gebruikt voor financiële instrumenten met 
een notionele waarde van ten minste 500 
miljard EUR;

(21) "cruciale benchmark": een benchmark 
die niet voldoet aan de criteria van een 
objectieve benchmark in de zin van punt 
21 bis (nieuw) en die als referentie wordt 
gebruikt voor financiële instrumenten met 
een notionele waarde van ten minste 500 
miljard EUR;

Or. de

Amendement 29
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) "objectieve benchmark": een 
benchmark die uitsluitend gebruik maakt 
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van gereguleerde inputgegevens en een 
strikt op regels gebaseerde methodologie;

Or. de

Amendement 30
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beheerder beschikt over solide 
beheersregelingen, die onder meer 
bestaan uit een duidelijke 
organisatorische structuur met goed 
gedefinieerde, transparante en consistente 
rollen en verantwoordelijkheden voor alle 
personen die betrokken zijn bij de 
aanbieding van een benchmark.

Schrappen

de beheerder neemt de nodige stappen om 
te waarborgen dat het aanbieden van een 
benchmark niet wordt beïnvloed door 
bestaande of mogelijke 
belangenconflicten en dat, wanneer 
keuze- of beoordelingsvrijheid tijdens het 
benchmarkproces nodig is, die op 
onafhankelijke en eerlijke wijze wordt 
uitgeoefend (‘Governance en 
belangenconflicten’);

Or. en

Amendement 31
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de beheerder neemt de nodige stappen om 
te waarborgen dat het aanbieden van een 

Schrappen
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benchmark niet wordt beïnvloed door 
bestaande of mogelijke 
belangenconflicten en dat, wanneer 
keuze- of beoordelingsvrijheid tijdens het 
benchmarkproces nodig is, die op 
onafhankelijke en eerlijke wijze wordt 
uitgeoefend (‘Governance en 
belangenconflicten’);

Or. en

Amendement 32
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beheerder stelt een toezichtfunctie 
in om toezicht te houden op alle aspecten 
van het aanbieden van benchmarks 
('Toezicht');

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de beheerder beschikt over een 
controlekader dat ervoor zorgt dat de 
benchmark wordt aangeboden en 
gepubliceerd of beschikbaar gesteld in 
overeenstemming met de deze verordening 
('Controles');

Schrappen

Or. en
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Amendement 34
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de beheerder beschikt over een 
verantwoordingskader, bestaande uit het 
bijhouden, controleren en beoordelen van 
gegevens, en een klachtenprocedure, 
waaruit de naleving van de in deze 
verordening opgenomen verplichtingen 
blijkt ('Verantwoording').

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende beheersvereisten zijn van 
toepassing op de beheerder:

De vereisten van deze verordening gelden 
voor beheerders van de volgende 
gekwalificeerde benchmarkcategorieën:
a) beheerders van cruciale benchmarks;
b) beheerders van veel gebruikte 
benchmarks voor grondstoffen, zoals 
omschreven en geactualiseerd door de 
ESMA in nauwe samenwerking met het 
ACER;
c) beheerders van belangrijke 
benchmarks;
d) beheerders van benchmarks met een 
exclusieve licentie, zoals omschreven en 
geactualiseerd door de ESMA;
e) beheerders van een IBOR, een 
Overnight Index Swap, Overnight Index 
Rates of andere benchmarks die door de 
bevoegde autoriteit worden gezien als 
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vervanging voor of als vergelijkbaar met 
deze benchmarks en die veel worden 
gebruikt;
f) beheerders van een benchmark met 
relatief weinig indieners die de bevoegde 
autoriteit kwetsbaar acht voor 
manipulatie;
g) benchmarks waarvan de bevoegde 
autoriteit na onderzoek heeft 
geconcludeerd door middel van een 
gemotiveerd besluit dat zij vanwege hun 
kwetsbaarheid toezicht vereisen;
h) grote aantallen benchmarks die naar 
het oordeel van de bevoegde autoriteit of 
de ESMA gezamenlijk een aanzienlijke 
invloed hebben op de interne markt;
i) beheerders van benchmarks die worden 
gebruikt als standaardmeting voor de 
prestaties van de betrokken activa of 
klasse of groep van activa, die onder 
normale concurrentievoorwaarden niet 
door een beheerder van een derde partij 
worden geproduceerd, wanneer de 
bevoegde autoriteit van oordeel is dat er in 
belangrijke mate sprake is van 
belangenconflicten.
De ESMA stelt richtsnoeren vast voor de 
bevoegde autoriteiten met betrekking tot 
de toepassing van de criteria onder b) tot 
en met i) en zorgt voor technische 
reguleringsnormen voor gevallen waarin 
het bepaalde in a) tot en met i) kan 
worden gefaseerd of hiervan kan worden 
afgezien of waarin de toepassing van de 
bepalingen van deze verordening om 
redenen van evenredigheid of dubbele 
toezichteisen of bestaande 
governancecontroles kan worden 
geannuleerd. Die richtsnoeren omvatten 
ook lijsten van vrijgestelde soorten 
instellingen, en leggen de desbetreffende 
governancecontroles vast.
Bij de vaststelling van richtsnoeren en 
technische reguleringsnormen houdt de 
ESMA rekening met:
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(i) de uitzonderingen die normaal 
gesproken gelden voor lidstaten van het 
Europees Stelsel van centrale banken 
(ESCB), centrale banken van derde 
landen, nationale statistische autoriteiten 
van de lidstaten en nationale statistische 
autoriteiten van derde landen;
(ii) de vraag of gereglementeerde markten 
of, na nauw overleg met het ACER, alle 
gereglementeerde entiteiten die vallen 
onder de Remit, volledig of deels moeten 
worden vrijgesteld;
(iii) de vraag of de bepalingen, zoals 
vastgesteld in bijlage III, het enige deel 
van deze verordening moeten zijn dat 
wordt toegepast voor 
prijsregistratiebureaus;
(iv) de vraag waar er sprake moet zijn van 
evenredigheid bij de toepassing, met 
inbegrip van een geleidelijke invoering 
van de verordening;
(v) de manier waarop het 
regelgevingskader interageert met derde 
landen en de internationale handel.

Or. en

Amendement 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer er sprake is van uitbesteding, 
zorgt een beheerder ervoor dat aan de in 
bijlage I, afdeling B opgenomen 
uitbestedingsvereisten is voldaan.

2. Wanneer er sprake is van uitbesteding, 
zorgt een beheerder ervoor dat aan de in 
bijlage I, afdeling B of, indien van 
toepassing, bijlage III opgenomen 
uitbestedingsvereisten is voldaan.

Or. en
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Motivering

Gezien de unieke kenmerken van grondstoffen, moeten deze in bijlage III worden geregeld.

Amendement 37
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beheerder verkrijgt de inputgegevens 
van een betrouwbaar en representatief 
panel van of steekproef onder 
contribuanten om er zo voor te zorgen dat 
de verkregen benchmark betrouwbaar en 
representatief is voor de markt of de 
economische realiteit die de benchmark 
moet meten ('Representatieve 
contribuanten');

(b) de beheerder verkrijgt de inputgegevens 
van een betrouwbaar en representatief 
panel van of steekproef onder 
contribuanten om er zo voor te zorgen dat 
de verkregen benchmark betrouwbaar en 
representatief is voor de markt of de 
economische realiteit die de benchmark 
moet meten ('Representatieve 
contribuanten'); in het geval van 
benchmarks die zijn gebaseerd op 
transacties, moet de beheerder de 
inputgegevens in gebundelde vorm 
verkrijgen van transactieregisters en 
regelgevende instanties, in 
overeenstemming met de richtlijn markten 
voor financiële instrumenten (Mifid), de 
verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (Remit) en de verordening 
betreffende otc-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters 
(Emir);

Or. en

Amendement 38
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beheerder verkrijgt de inputgegevens 
van een betrouwbaar en representatief 
panel van of steekproef onder 
contribuanten om er zo voor te zorgen dat 
de verkregen benchmark betrouwbaar en 
representatief is voor de markt of de 
economische realiteit die de benchmark 
moet meten ('Representatieve 
contribuanten');

(b) de beheerder verkrijgt de inputgegevens 
van een betrouwbaar en representatief 
panel van of steekproef onder 
contribuanten om er zo voor te zorgen dat 
de verkregen benchmark betrouwbaar en 
representatief is voor de markt of de 
economische realiteit die de benchmark 
moet meten ('Representatieve 
contribuanten'); in het geval van 
benchmarks die zijn gebaseerd op 
transacties, moet de beheerder de 
inputgegevens in gebundelde en 
anonieme vorm verkrijgen van 
transactieregisters en toezichthoudende 
autoriteiten, overeenkomstig Richtlijn 
2004/39/EG, Verordening (EU) 
1227/2011 en Verordening (EU) 
648/2012;

Or. de

Amendement 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beheerder voldoet aan de vereisten 
inzake inputgegevens en methodologie die 
zijn vastgesteld in bijlage I, afdeling C.

2. Een beheerder voldoet aan de vereisten 
inzake inputgegevens en methodologie die 
zijn vastgesteld in bijlage I, afdeling C, of, 
indien van toepassing, bijlage III.

Or. en

Motivering

Gezien de unieke kenmerken van grondstoffen, moeten deze in bijlage III worden geregeld.
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Amendement 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder zorgt ervoor dat er 
passende systemen en doeltreffende 
controles zijn om de integriteit van de 
inputgegevens te waarborgen voor de 
toepassing van lid 2.

1. Beheerders van benchmarks als 
bedoeld in artikel 5 zorgen ervoor dat er 
passende systemen en doeltreffende 
controles zijn, die zijn ontworpen om de 
integriteit van de inputgegevens te 
waarborgen voor de toepassing van lid 2.

Or. en

Amendement 41
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder neemt een gedragscode 
aan voor elke benchmark, waarin duidelijk 
de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van beheerders en 
contribuanten worden gespecificeerd met 
betrekking tot het aanbieden van de 
benchmark en die een duidelijke 
beschrijving bevat van de te verstrekken 
inputgegevens en tevens ten minste de in 
bijlage I, afdeling D, genoemde elementen.

1. De beheerder neemt, in samenwerking 
met de contribuanten, een gedragscode 
aan voor elke benchmark, waarin duidelijk 
de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van beheerders en 
contribuanten worden gespecificeerd met 
betrekking tot het aanbieden van de 
benchmark en die een duidelijke 
beschrijving bevat van de te verstrekken 
inputgegevens en tevens ten minste de in 
bijlage I, afdeling D, genoemde elementen.

Or. en

Amendement 42
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder neemt een gedragscode 
aan voor elke benchmark, waarin duidelijk 
de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van beheerders en 
contribuanten worden gespecificeerd met 
betrekking tot het aanbieden van de 
benchmark en die een duidelijke 
beschrijving bevat van de te verstrekken 
inputgegevens en tevens ten minste de in 
bijlage I, afdeling D, genoemde elementen.

1. De beheerder kan in samenwerking met 
de contribuanten een gedragscode 
aannemen voor elke benchmark, waarin 
duidelijk de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van beheerders en 
contribuanten worden gespecificeerd met 
betrekking tot het aanbieden van de 
benchmark en die een duidelijke 
beschrijving bevat van de te verstrekken 
inputgegevens en tevens ten minste de in 
bijlage I, afdeling D, genoemde elementen.

Or. de

Amendement 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gedragscode wordt ondertekend door 
de beheerder en de contribuanten en is 
wettelijk bindend voor alle betrokken 
partijen.

2. De gedragscode wordt ondertekend door 
de beheerder en de contribuanten en is, 
voor zover dit uitvoerbaar is wat betreft de 
aard en de plaats van vestiging van de 
contribuant, wettelijk bindend voor alle 
betrokken partijen. Wanneer een 
handtekening niet kan worden verkregen, 
geldt de voortzetting van de aanlevering 
van gegevens van een contribuant, nadat 
deze door de beheerder in kennis is 
gesteld van de gedragscode, als bewijs van 
een wettelijk bindende overeenkomst 
tussen de betrokken partijen.

Or. en

Motivering

Het is van belang te erkennen dat niet alle contribuanten zich binnen de Unie bevinden.
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Amendement 44
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gedragscode wordt ondertekend door 
de beheerder en de contribuanten en is 
wettelijk bindend voor alle betrokken 
partijen.

2. De gedragscode wordt ondertekend door 
de beheerder en de contribuanten en is 
wettelijk bindend voor alle betrokken 
partijen, indien de beheerders en een voor 
de markt voldoende representatief aantal 
contribuanten hiermee hebben ingestemd.

Or. de

Amendement 45
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de beheerder vanwege de 
aard en de locatie van de contribuant niet 
in staat is deze de gedragscode te laten 
ondertekenen, en van mening is dat de 
betreffende gegevens onmisbaar zijn voor 
een bepaalde benchmark, mag deze 
beheerder, nadat de contribuant 
aantoonbaar kennis heeft genomen van 
de gedragscode die op de aanlevering van 
deze gegevens van toepassing is, gegevens 
voor de betreffende benchmark blijven 
accepteren. In dat geval berust de formele 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van de voor de samenstelling van de 
benchmark gebruikte gegevens bij de 
benchmarkbeheerder.

Or. pt
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Amendement 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt rekening met de 
verschillende kenmerken van benchmarks 
en contribuanten, met name in termen van 
verschillen in de inputgegevens en 
methodologieën, de risico's van 
gemanipuleerde inputgegevens en de 
internationale convergentie van de 
toezichtpraktijken met betrekking tot 
benchmarks.

De Commissie houdt rekening met de 
verschillende kenmerken van benchmarks 
en contribuanten, met name in termen van 
verschillen in de inputgegevens en 
methodologieën, of de contribuanten 
vrijwillig contribuant zijn, de risico's van 
gemanipuleerde inputgegevens en de 
internationale convergentie van de 
toezichtpraktijken met betrekking tot 
benchmarks en de evenredigheid van deze 
verordening.

De ESMA stelt, na nauw overleg met het 
ACER, richtsnoeren op over de 
toepasselijkheid van juridisch bindende 
gedragscodes, in het bijzonder met 
betrekking tot niet-gereguleerde entiteiten 
en prijsregistratiebureaus in de EU.

Or. en

Amendement 47
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De volgende vereisten met betrekking 
tot governance en controles zijn van 
toepassing op een onder toezicht staande 
contribuant:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling).

(Taalkundig amendement)

Or. pt
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Amendement 48
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de onder toezicht staande contribuant 
zorgt ervoor dat het aanleveren van 
inputgegevens niet wordt beïnvloed door 
bestaande of mogelijke belangenconflicten 
en dat, wanneer keuzevrijheid noodzakelijk 
is, die op onafhankelijke en eerlijke wijze 
wordt uitgeoefend op basis van relevante 
informatie in overeenstemming met de 
gedragscode (‘Belangenconflicten’);

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling).

Or. pt

Amendement 49
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de onder toezicht staande contribuant 
zorgt ervoor dat het aanleveren van 
inputgegevens niet wordt beïnvloed door 
bestaande of mogelijke belangenconflicten 
en dat, wanneer keuzevrijheid noodzakelijk 
is, die op onafhankelijke en eerlijke wijze 
wordt uitgeoefend op basis van relevante 
informatie in overeenstemming met de 
gedragscode ('Belangenconflicten');

(a) de onder toezicht staande contribuant 
zorgt ervoor dat het aanleveren van 
inputgegevens niet wordt beïnvloed door 
bestaande of mogelijke belangenconflicten 
en dat, wanneer keuzevrijheid noodzakelijk 
is, die op onafhankelijke en eerlijke wijze 
wordt uitgeoefend op basis van relevante 
informatie en, indien van toepassing, in 
overeenstemming met de gedragscode 
('Belangenconflicten');

Or. en

Amendement 50
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de onder toezicht staande contribuant 
beschikt over een controlekader dat de 
integriteit, nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de inputgegevens 
waarborgt en tevens dat de inputgegevens 
worden aangeleverd in overeenstemming 
met de bepalingen van deze verordening en 
de gedragscode ('Adequate controles').

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling).

Or. pt

Amendement 51
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de onder toezicht staande contribuant 
beschikt over een controlekader dat de 
integriteit, nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de inputgegevens 
waarborgt en tevens dat de inputgegevens 
worden aangeleverd in overeenstemming 
met de bepalingen van deze verordening en 
de gedragscode ('Adequate controles').

(b) de onder toezicht staande contribuant 
beschikt over een controlekader dat de 
integriteit, nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de inputgegevens 
waarborgt en tevens dat de inputgegevens 
worden aangeleverd in overeenstemming 
met de bepalingen van deze verordening 
en, indien van toepassing, de gedragscode 
('Adequate controles').

Or. en

Amendement 52
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een onder toezicht staande contribuant 
voldoet aan de vereisten inzake systemen 
en controles die zijn vastgesteld in bijlage 
I, afdeling E.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling).

Or. pt

Amendement 53
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een onder toezicht staande contribuant 
verleent zijn volledige medewerking aan de 
beheerder en de relevante bevoegde 
autoriteit voor de controle van en het 
toezicht op het aanbieden van een 
benchmark en stelt de informatie en 
gegevens beschikbaar die hij bewaart in 
overeenstemming met bijlage I, afdeling E.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling).

Or. pt

Amendement 54
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naast de vereisten van titel II, zijn op 
benchmarks voor grondstoffen de in 
bijlage III opgenomen specifieke vereisten 
van toepassing.

Schrappen

Or. de
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Amendement 55
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naast de vereisten van titel II, zijn op
benchmarks voor grondstoffen de in bijlage 
III opgenomen specifieke vereisten van 
toepassing.

2. Op benchmarks voor grondstoffen zijn 
alleen de in bijlage III opgenomen 
specifieke vereisten van toepassing.

Or. en

Motivering

Gezien de unieke kenmerken van grondstoffen, moeten deze in bijlage III worden geregeld.

Amendement 56
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naast de vereisten van titel II, zijn op 
benchmarks voor grondstoffen de in bijlage 
III opgenomen specifieke vereisten van 
toepassing.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling).

Or. pt

Amendement 57
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd om 3. De Commissie is bevoegd om 
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overeenkomstig artikel 39 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de volgende 
elementen uit de bijlagen II en III te 
specificeren of te wijzigen in het licht van 
technologische en marktontwikkelingen en 
internationale ontwikkelingen:

overeenkomstig artikel 39 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de volgende 
elementen uit bijlage II te specificeren of 
te wijzigen in het licht van technologische 
en marktontwikkelingen en internationale 
ontwikkelingen:

Or. de

Amendement 58
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 39 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de volgende 
elementen uit de bijlagen II en III te 
specificeren of te wijzigen in het licht van 
technologische en marktontwikkelingen en 
internationale ontwikkelingen:

3. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 39 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de volgende 
elementen uit bijlage II te specificeren of 
te wijzigen in het licht van technologische 
en marktontwikkelingen en internationale 
ontwikkelingen:

Or. en

Motivering

Gezien de unieke kenmerken van grondstoffen, moeten deze in bijlage III worden geregeld.

Amendement 59
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de criteria en procedures om de 
benchmark te ontwikkelen (bijlage III, 
punt 1, onder a);

Schrappen

Or. en
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Amendement 60
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de criteria en procedures om de 
benchmark te ontwikkelen (bijlage III, 
punt 1, onder a);

Schrappen

Or. de

Amendement 61
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) de elementen die in de methodologie 
moeten worden opgenomen en de 
beschrijving van de methodologie (bijlage 
III, punten 1 en 2);

Schrappen

Or. de

Amendement 62
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) de elementen die in de methodologie 
moeten worden opgenomen en de 
beschrijving van de methodologie (bijlage 
III, punten 1 en 2);

Schrappen
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Or. en

Amendement 63
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) de vereisten voor de beheerder ten 
aanzien van de kwaliteit en de integriteit 
van de benchmarkberekening en de 
inhoud van de beschrijving die aan elke 
berekening is gehecht (bijlage III, punten 
5 en 6).

Schrappen

Or. en

Amendement 64
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) de vereisten voor de beheerder ten 
aanzien van de kwaliteit en de integriteit 
van de benchmarkberekening en de 
inhoud van de beschrijving die aan elke 
berekening is gehecht (bijlage III, punten 
5 en 6).

Schrappen

Or. de

Amendement 65
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer minstens 20% van de 
contribuanten van een cruciale benchmark 
in een bepaald jaar het aanleveren heeft 
gestaakt of er voldoende aanwijzingen zijn 
dat minstens 20% van de contribuanten het 
aanleveren zal staken, is de bevoegde 
autoriteit van de beheerder van een cruciale 
benchmark bevoegd om:

1. Wanneer minstens 20% van de 
contribuanten van een cruciale benchmark 
of van een veelgebruikte benchmark voor 
grondstoffen, zoals bepaald door de 
ESMA, in een bepaald jaar het aanleveren 
heeft gestaakt of er voldoende 
aanwijzingen zijn dat minstens 20% van de 
contribuanten het aanleveren zal staken, is
de bevoegde autoriteit van de beheerder 
van een cruciale benchmark bevoegd om:

Or. pt

Amendement 66
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder toezicht staande entiteiten, 
geselecteerd overeenkomstig lid 2, te 
verplichten inputgegevens aan te leveren 
aan de beheerder in overeenstemming met 
de methodologie, de gedragscode of andere 
regels;

(a) onder toezicht staande entiteiten en 
contribuanten van gegevens betreffende 
grondstoffen en energie, geselecteerd 
overeenkomstig lid 2, te verplichten 
inputgegevens aan te leveren aan de 
beheerder in overeenstemming met de 
methodologie, de gedragscode of andere 
regels;

Or. pt

Amendement 67
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1. De beheerder stelt de betrokken 
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bevoegde autoriteit op de hoogte wanneer 
hij van oordeel is dat het aantal 
contribuanten of hun spreiding 
inadequaat kunnen worden, en in elk 
geval wanneer 20% van de contribuanten 
het aanleveren van bijdragen heeft 
gestaakt of waarschijnlijk zullen staken. 
Deze informatie gaat vergezeld van een 
risicoanalyse en van eventuele 
maatregelen ter vermindering van de 
beschreven risico’s. 

Or. pt

Amendement 68
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een cruciale benchmark worden de 
onder toezicht staande entiteiten die 
overeenkomstig lid 1 verplicht worden om 
inputgegevens aan te leveren, door de 
bevoegde autoriteit van de beheerder 
aangewezen op basis van de volgende 
criteria:

2. Voor een cruciale benchmark of een
veelgebruikte benchmark voor 
grondstoffen, zoals bepaald door de 
ESMA, worden de onder toezicht staande 
entiteiten en de contribuanten van 
gegevens betreffende grondstoffen en 
energie, die overeenkomstig lid 1 verplicht 
worden om inputgegevens aan te leveren, 
door de bevoegde autoriteit van de 
beheerder aangewezen op basis van de 
volgende criteria:

Or. pt

Amendement 69
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de omvang van de werkelijke en 
potentiële deelname van de onder toezicht 
staande entiteit aan de markt die de 
benchmark beoogt te meten;

(a) de omvang van de werkelijke en
potentiële deelname van de onder toezicht 
staande entiteit en de contribuant van 
gegevens betreffende grondstoffen en 
energie aan de markt die de benchmark 
beoogt te meten;

Or. pt

Amendement 70
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de deskundigheid en mogelijkheid om 
inputgegevens van de benodigde kwaliteit 
te leveren van de onder toezicht staande 
entiteit.

(b) de deskundigheid en mogelijkheid om 
inputgegevens van de benodigde kwaliteit 
te leveren van de onder toezicht staande 
entiteit en de contribuant van gegevens 
betreffende grondstoffen en energie.

Or. pt

Amendement 71
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Openbaarmaking of verspreiding van 

informatie in de media
Indien informatie wordt 
openbaargemaakt of verspreid en indien 
aanbevelingen worden gedaan of 
verspreid ten behoeve van journalistieke 
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doeleinden, wordt deze openbaarmaking 
of verspreiding van informatie beoordeeld 
met inachtneming van de bepalingen 
inzake de vrijheid van meningsuiting, de 
vrijheid en het pluralisme van de media 
en de regels en codes die gelden voor het 
beroep van journalist, tenzij:
(a) de betrokkenen of personen die nauw 
met hen verbonden zijn, rechtstreeks of 
onrechtstreeks een voordeel of winst 
behalen uit de openbaarmaking of de 
verspreiding van de betreffende 
informatie; of
(b) de openbaarmaking of de verspreiding 
wordt verricht met de bedoeling de markt 
te misleiden op het gebied van het aanbod 
van, de vraag naar of de koers van 
financiële instrumenten.

Or. en

Motivering

Uitzondering van de pers om de markttransparantie te garanderen. Artikel overgenomen uit 
de verordening marktmisbruik.

Amendement 72
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beheerder publiceert de voor het 
opstellen van de benchmark gebruikte 
inputgegevens direct na de bekendmaking 
van de benchmark, behalve wanneer een 
dergelijke publicatie ernstige negatieve 
gevolgen zou hebben voor de 
contribuanten of een negatieve invloed zou 
hebben op de betrouwbaarheid of 
integriteit van de benchmark. In dergelijke 
gevallen kan de publicatie worden 
uitgesteld voor een periode waardoor deze 

1. Een beheerder publiceert de relevante 
methodologie die wordt gebruikt voor het 
opstellen van de index en voor niet-
objectieve benchmarks bovendien de
gebruikte inputgegevens direct na de 
bekendmaking van de benchmark, behalve 
wanneer (i) een dergelijke publicatie 
ernstige negatieve gevolgen zou hebben 
voor de contribuanten, (ii) een negatieve 
invloed zou hebben op de betrouwbaarheid 
of integriteit van de benchmark of (iii) de 
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gevolgen aanzienlijk worden verminderd. 
Persoonsgegevens die in inputgegevens 
voorkomen, worden niet gepubliceerd.

inputgegevens gereguleerde gegevens zijn 
in de zin van artikel 3, lid 1, punt 11. De 
beheerder hoeft geen gegevens te 
publiceren wanneer de integriteit en de 
vertrouwelijkheid van deze gegevens niet
kunnen worden gegarandeerd.

Or. de

Amendement 73
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beheerder publiceert de voor het 
opstellen van de benchmark gebruikte 
inputgegevens direct na de bekendmaking
van de benchmark, behalve wanneer een 
dergelijke publicatie ernstige negatieve 
gevolgen zou hebben voor de 
contribuanten of een negatieve invloed zou 
hebben op de betrouwbaarheid of 
integriteit van de benchmark. In dergelijke 
gevallen kan de publicatie worden 
uitgesteld voor een periode waardoor deze 
gevolgen aanzienlijk worden verminderd.
Persoonsgegevens die in inputgegevens 
voorkomen, worden niet gepubliceerd.

1. Een beheerder publiceert de voor het 
opstellen van de benchmark gebruikte 
inputgegevens of methodologie op 
passende tijdstippen die in verhouding 
staan tot het sectorale belang van de 
benchmark, behalve wanneer een 
dergelijke publicatie ernstige negatieve 
gevolgen kan hebben voor de 
contribuanten of een negatieve invloed zou 
hebben op de betrouwbaarheid of 
integriteit van de benchmark. 
Persoonsgegevens die in inputgegevens 
voorkomen, worden niet zonder 
toestemming gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met sectorale verschillen bij de eis tot bekendmaking van 
een benchmark.

Amendement 74
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beheerder publiceert de voor het 
opstellen van de benchmark gebruikte 
inputgegevens direct na de bekendmaking 
van de benchmark, behalve wanneer een 
dergelijke publicatie ernstige negatieve 
gevolgen zou hebben voor de 
contribuanten of een negatieve invloed zou 
hebben op de betrouwbaarheid of 
integriteit van de benchmark. In dergelijke 
gevallen kan de publicatie worden 
uitgesteld voor een periode waardoor deze 
gevolgen aanzienlijk worden verminderd. 
Persoonsgegevens die in inputgegevens 
voorkomen, worden niet gepubliceerd.

1. Een beheerder publiceert de voor het 
opstellen van de benchmark gebruikte 
inputgegevens direct na de bekendmaking 
van de benchmark, behalve wanneer een 
dergelijke publicatie ernstige negatieve 
gevolgen zou hebben voor de 
contribuanten of een negatieve invloed zou 
hebben op de betrouwbaarheid of 
integriteit van de benchmark. In dergelijke 
gevallen kan de publicatie worden 
uitgesteld voor een periode waardoor deze 
gevolgen aanzienlijk worden verminderd. 
Inputgegevens worden geanonimiseerd
gepubliceerd.

Or. pt

Amendement 75
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een beheerder verstrekt direct na de 
bekendmaking van de benchmark een 
toelichting aan de bevoegde autoriteit over 
de voor het opstellen van de benchmark
gehanteerde methodologie en over de 
inputgegevens die in verband met de in lid 
1 aangegeven redenen niet gepubliceerd 
zijn.

Or. pt

Amendement 76
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Beoordeling van geschiktheid
1. Wanneer een onder toezicht staande 
entiteit voornemens is een financiële 
overeenkomst te sluiten met een 
consument, wordt door die onder toezicht 
staande entiteit eerst de benodigde 
informatie verkregen met betrekking tot 
de kennis en ervaring van de consument 
betreffende de benchmark, zijn financiële 
situatie en zijn doelstellingen voor die 
desbetreffende financiële overeenkomst 
en de in overeenstemming met artikel 15 
bekendgemaakte benchmarkverklaring en 
beoordeelt zij of de referentie aan die 
benchmark voor die financiële 
overeenkomst voor hem geschikt is.
2. Indien de onder toezicht staande 
entiteit, op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling, van mening is dat de 
benchmark niet geschikt is voor de 
consument, waarschuwt de onder toezicht 
staande entiteit de consument schriftelijk 
onder vermelding van de redenen 
daarvoor.

Or. de

Amendement 77
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onder toezicht staande 
entiteit voornemens is een financiële 
overeenkomst te sluiten met een 
consument, wordt door die onder toezicht 
staande entiteit eerst de benodigde 
informatie verkregen met betrekking tot de 

1. Wanneer een onder toezicht staande 
entiteit voornemens is een financiële 
overeenkomst te sluiten met een 
consument, wordt door die onder toezicht 
staande entiteit eerst de benodigde 
informatie verkregen met betrekking tot de 
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kennis en ervaring van de consument 
betreffende de benchmark, zijn financiële 
situatie en zijn doelstellingen voor die 
desbetreffende financiële overeenkomst en 
de in overeenstemming met artikel 15 
bekendgemaakte benchmarkverklaring en 
beoordeelt zij of de referentie aan die 
benchmark voor die financiële 
overeenkomst voor hem geschikt is.

kennis en ervaring van de consument 
betreffende de benchmark, zijn financiële 
situatie en zijn doelstellingen voor die 
desbetreffende financiële overeenkomst, 
overeenkomstig artikel 19, leden 4 en 5 
van Richtlijn 2004/29/EG, en de in 
overeenstemming met artikel 15 
bekendgemaakte benchmarkverklaring en 
beoordeelt zij of de referentie aan die 
benchmark voor die financiële 
overeenkomst voor hem geschikt is.

Or. pt

Amendement 78
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Een onder toezicht staande entiteit mag in 
de Unie een benchmark als referentie in 
een financieel instrument of een financiële 
overeenkomst gebruiken of om de prestatie 
van een beleggingsfonds te meten wanneer 
deze benchmark wordt aangeboden door 
een beheerder waaraan overeenkomstig 
artikel 23 een vergunning is verleend of 
door een beheerder die is gevestigd in een 
derde land en is geregistreerd 
overeenkomstig artikel 21.

Een onder toezicht staande entiteit mag in 
de Unie een benchmark als referentie in 
een financieel instrument of een financiële 
overeenkomst gebruiken of om de prestatie 
van een beleggingsfonds te meten, waarbij 
niet-objectieve benchmarks moeten 
worden aangeboden door een beheerder 
die valt onder de vergunningsvereisten 
van artikel 22. Een onder toezicht staande 
entiteit mag ook objectieve benchmarks 
van een in een derde land gevestigde 
geregistreerde beheerder gebruiken, 
wanneer de beheerder tegenover de voor 
hem bevoegde instantie verklaart dat de 
benchmarks in overeenstemming zijn met 
de IOSCO-beginselen voor financiële 
benchmarks van 17 juli 2013.

Or. de

Amendement 79
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Benchmarks die worden aangeboden 
door een beheerder die in een derde land is 
gevestigd, kunnen door onder toezicht 
staande entiteiten in de Unie worden 
gebruikt, op voorwaarde dat aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

1. Benchmarks die worden aangeboden 
door een beheerder die in een derde land is 
gevestigd kunnen door onder toezicht 
staande entiteiten in de Unie worden 
gebruikt, tenzij deze naar analogie onder 
de in aanmerking komende categorie van 
artikel 5, lid 1, zouden zijn gevallen. 
Benchmarks die naar analogie onder de 
in aanmerking komende categorie zouden 
vallen, kunnen worden gebruikt, op 
voorwaarde dat het rechtskader, de 
toezichtpraktijk, of de regels van de 
aanbieder of beheerder van de benchmark 
in dat derde land in overeenstemming zijn 
met de IOSCO-beginselen voor financiële 
benchmarks of later overeengekomen 
internationale normen voor benchmarks;
de onder toezicht staande entiteit stelt 
haar bevoegde autoriteit en de ESMA in 
kennis van de feitelijke of potentiële 
benchmarks die zij gebruikt en van de 
gronden op basis waarvan zij de naleving 
van IOSCO-normen of internationale 
normen voor benchmarks aantoont.
Beheerders van benchmarks in derde 
landen mogen rechtstreeks bij de ESMA 
bewijs indienen van de naleving van de 
IOSCO-beginselen, waarnaar vervolgens 
kan worden verwezen door de onder 
toezicht staande entiteiten.
De ESMA houdt een register bij van derde 
landen en aanbieders van benchmarks 
waarbij er volgens de ESMA zonder 
verder bewijs op kan worden vertrouwd 
dat zij overeenstemmen met de 
internationale normen. De ESMA werkt 
deze lijst bij met gebruik van haar eigen 
informatie, rekening houdend met het 
bewijs dat is ingediend door onder 
toezicht staande entiteiten of dat is 
ontvangen van beheerders uit derde 
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landen, bevoegde nationale autoriteiten of 
het ACER. Wanneer zich een geschil 
voordoet tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten inzake het gebruik van 
een benchmark van een derde land door 
een onder toezicht staande entiteit 
waarvan uitgebreid grensoverschrijdend 
gebruik wordt gemaakt, kan de ESMA 
bindende bemiddeling uitvoeren.
De ESMA stelt zes maanden voor de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een verslag op over de uitvoering van de 
IOSCO-beginselen.
De procedure uit hoofde van dit lid wordt 
na vijf jaar herzien in het licht van de 
internationale convergentie van 
regelgeving en met name ten aanzien van 
de vraag of de toepassing ervan moet 
worden verlengd.

Or. en

Amendement 80
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de Commissie heeft een 
gelijkwaardigheidsbesluit vastgesteld in 
overeenstemming met lid 2, waarin het 
rechtskader en de toezichtspraktijk van 
dat derde land wordt erkend als zijnde 
gelijkwaardig aan de vereisten van deze 
verordening;

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de beheerder heeft de ESMA op de 
hoogte gesteld van de instemming dat zijn 
huidige of geplande benchmarks kunnen 
worden gebruikt door onder toezicht 
staande entiteiten in de Unie, de lijst van 
benchmarks die in de Unie kunnen 
worden gebruikt en de bevoegde autoriteit 
die verantwoordelijk is voor het toezicht 
daarop in het derde land;

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de beheerder is correct geregistreerd 
overeenkomstig artikel 21; en

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
samenwerkingsregelingen zijn 
operationeel.

Schrappen

Or. en
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Amendement 84
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheerders die over een vergunning 
beschikken of geregistreerd zijn in dat 
derde land voldoen aan bindende vereisten 
die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van 
deze verordening, in het bijzonder rekening 
houdend met de vraag of het rechtskader en 
de toezichtpraktijk van een derde land de 
naleving waarborgen van de IOSCO-
beginselen voor financiële benchmarks die 
zijn bekendgemaakt op 17 juli 2013; en

(a) beheerders die over een vergunning 
beschikken of geregistreerd zijn in dat 
derde land voldoen aan bindende vereisten 
die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van 
deze verordening, in het bijzonder rekening 
houdend met de vraag of het rechtskader en 
de toezichtpraktijk van een derde land de 
naleving waarborgen van de IOSCO-
beginselen voor financiële benchmarks die
zijn bekendgemaakt op 17 juli 2013, dan 
wel met de vraag of het rechtskader en de 
toezichtpraktijk van een derde land de 
naleving waarborgen van de IOSCO 
Principles for Oil Price Reporting 
Agencies van 5 oktober 2012, indien het 
gaat om benchmarks voor olie of 
grondstoffen; en

Or. pt

Amendement 85
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheerders die over een vergunning 
beschikken of geregistreerd zijn in dat 
derde land voldoen aan bindende vereisten 
die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van 
deze verordening, in het bijzonder rekening 
houdend met de vraag of het rechtskader en 
de toezichtpraktijk van een derde land de 
naleving waarborgen van de IOSCO-

(a) beheerders die over een vergunning 
beschikken of geregistreerd zijn in dat 
derde land voldoen aan bindende vereisten 
die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van 
deze verordening, in het bijzonder rekening 
houdend met de vraag of het rechtskader en 
de toezichtpraktijk van een derde land de 
naleving waarborgen van de IOSCO-
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beginselen voor financiële benchmarks die 
zijn bekendgemaakt op 17 juli 2013; en

beginselen voor financiële benchmarks die 
zijn bekendgemaakt op 17 juli 2013 en de 
IOSCO-beginselen voor bureaus voor 
olieprijsnoteringen die zijn 
bekendgemaakt op 5 oktober 2012 en die 
zullen worden herzien in april 2014; en

Or. en

Amendement 86
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beheerder vraagt een vergunning 
aan om benchmarks aan te bieden wanneer 
hij indices aanbiedt die worden gebruikt of 
bestemd zijn om te worden gebruikt als 
verwijzing voor financiële instrumenten of 
financiële overeenkomsten of om de 
prestatie van een beleggingsfonds te meten.

1. Een beheerder vraagt een vergunning 
aan om benchmarks aan te bieden wanneer 
hij niet-objectieve benchmarks of 
objectieve benchmarks die niet in 
overeenstemming zijn met de IOSCO-
beginselen van 17 juli 2013 aanbiedt die 
worden gebruikt als verwijzing voor 
financiële instrumenten of financiële 
overeenkomsten of om de prestatie van een 
beleggingsfonds te meten.

Or. de

Amendement 87
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder dient een 
vergunningsaanvraag in bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de beheerder 
is gevestigd.

1. Een beheerder die valt onder de 
vergunningsvereisten van artikel 22, lid 1,
dient een vergunningsaanvraag in bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de 
beheerder is gevestigd.
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Or. de

Amendement 88
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder dient een 
vergunningsaanvraag in bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de beheerder 
is gevestigd.

1. De beheerder dient een 
vergunningsaanvraag in bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de beheerder 
is gevestigd. De beheerder van een 
benchmark voor grondstoffen, als bedoeld 
in artikel 3, punt 20, dient een 
vergunningsaanvraag in bij de ESMA. Bij 
benchmarks voor energieprijsstelling 
werkt het ACER samen met de ESMA en 
wisselen zij informatie uit.

Or. en

Amendement 89
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Bindende bemiddeling

1. De ESMA stelt een 
bemiddelingsmechanisme vast om te 
helpen bij het vinden van een 
gemeenschappelijke zienswijze onder de 
bevoegde autoriteiten in het geval van een 
geschil met betrekking tot deze 
verordening.
2. Artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 
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nr. 1095/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van 
een Europese toezichthoudende autoriteit 
(ESMA), betreffende de schikking van 
meningsverschillen tussen bevoegde 
autoriteiten in grensoverschrijdende 
situaties, waarin de bevoegdheden tot 
bindende bemiddeling zijn vastgesteld, is
van toepassing op alle relevante artikelen 
van de verordening.

Or. en

Amendement 90
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ter vervulling van hun taken krachtens 
deze verordening dienen bevoegde 
autoriteiten, overeenkomstig de nationale 
wetgeving, ten minste over de volgende 
toezichts- en onderzoeksbevoegdheden te 
beschikken:

1. Ter vervulling van hun taken krachtens 
deze verordening dienen bevoegde 
autoriteiten, of dient de ESMA in het geval 
van een benchmark voor grondstoffen, 
overeenkomstig artikel 3, punt 20,
overeenkomstig de nationale en Europese
wetgeving, ten minste over de volgende 
toezichts- en onderzoeksbevoegdheden te 
beschikken:

Or. en

Amendement 91
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten behoeve van de uitoefening van deze 
bevoegdheden stellen de bevoegde 

Ten behoeve van de uitoefening van deze 
bevoegdheden stellen de bevoegde 
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autoriteiten passende en doeltreffende 
bescherming in met betrekking tot het recht 
op verdediging en de grondrechten.

autoriteiten passende en doeltreffende 
bescherming in met betrekking tot het recht 
op verdediging, vertrouwelijkheid en de 
grondrechten.

Or. en

Amendement 92
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten zorgen ervoor dat er passende 
maatregelen worden genomen zodat 
bevoegde autoriteiten beschikken over alle 
toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
om hun taken uit te voeren.

3. Lidstaten zorgen ervoor dat er passende 
maatregelen worden genomen zodat 
bevoegde autoriteiten beschikken, of dat de 
ESMA in het geval van een benchmark 
voor grondstoffen, overeenkomstig artikel 
3, punt 20, beschikt, over alle 
toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
om hun of haar taken uit te voeren.

Or. en

Amendement 93
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit artikel is mutatis mutandis van 
toepassing op de ESMA in het geval van 
een benchmark voor grondstoffen, als 
bedoeld in artikel 3, punt 20.

Or. en
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Amendement 94
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen 30 werkdagen na de 
inwerkingtreding van het in artikel 13, lid 1 
bedoelde besluit waarbij een benchmark als 
cruciale benchmark wordt aangemerkt, 
stelt de bevoegde autoriteit een college van 
bevoegde autoriteiten vast.

1. Binnen 30 werkdagen na de 
inwerkingtreding van het in artikel 13, lid 1 
bedoelde besluit waarbij een benchmark als 
cruciale benchmark wordt aangemerkt, 
stelt de ESMA een college van bevoegde 
autoriteiten vast.

Or. en

Amendement 95
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig de taak die het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) heeft bij de 
tenuitvoerlegging en monitoring van 
Verordening (EU) nr. 1227/2011, werkt 
het ACER ten behoeve van de 
onderhavige verordening samen met de 
ESMA en verstrekt het onmiddellijk alle 
informatie die nodig is voor de uitvoering 
van zijn taken.

Or. pt

Amendement 96
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 5, lid 3, 
artikel 7, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 11, 
lid 4, artikel 12, lid 3, artikel 16, lid 2 en 
artikel 23, lid 7, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 5, lid 3, 
artikel 7, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 11, 
lid 4, artikel 12, lid 3, artikel 16, lid 2 en 
artikel 23, lid 7, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden vóór het einde van de termijn 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. ro

Amendement 97
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor benchmarks voor grondstoffen 
in de zin van artikel 3, lid 1, punt 20, 
beoordeelt de ESMA op basis van de 
herziening van de IOSCO-beginselen voor 
bureaus voor olieprijsnoteringen van 5 
oktober 2012, die in mei of juni 2014 moet 
worden gepubliceerd, en op basis van 
Bijlage III van deze verordening, die dient 
als leidraad voor de ESMA, binnen 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening of en op welke wijze 
benchmarks voor grondstoffen kunnen 
worden opgenomen in het 
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toepassingsgebied van deze verordening 
dan wel of een aparte regeling passend en 
noodzakelijk is. De ESMA legt het 
resultaat van de beoordeling voor aan het 
Parlement en de Commissie.

Or. de

Amendement 98
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De voorwaarden van artikel 20, lid 
1, onder a) tot en met e), gelden voor 
benchmarks die door een in een derde 
land gevestigde beheerder worden 
aangeboden pas na een overgangsperiode 
van 36 maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening, mits deze 
benchmarks bij de inwerkingtreding van 
deze verordening voldoen aan de IOSCO-
beginselen voor financiële benchmarks 
van 17 juli 2013.

Or. de

Amendement 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het gebruik van een benchmark wordt 
toegestaan door de relevante bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de beheerder 
is gevestigd, totdat de benchmark verwijst 
naar financiële instrumenten en 
financiële overeenkomsten ter waarde van 

4. Het gebruik van een benchmark wordt 
toegestaan door de relevante bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de beheerder 
is gevestigd, tot de beëindiging van de 
financiële instrumenten en financiële 
overeenkomsten die naar deze benchmark 
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niet meer dan 5 % van de waarde van de 
financiële instrumenten en financiële 
overeenkomsten die naar deze benchmark 
verwezen op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Geen financiële instrumenten of financiële 
overeenkomsten mogen na de 
toepassingsdatum van deze verordening 
nog verwijzen naar een dergelijke 
bestaande benchmark.

verwezen op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Nieuwe financiële instrumenten of 
financiële overeenkomsten mogen na de 
toepassingsdatum van deze verordening 
niet verwijzen naar een dergelijke 
bestaande benchmark.

De ESMA zal ontwerpen van technische 
reguleringsnormen opstellen na nauw 
overleg met het ACER in het geval van 
het bepaalde onder c), om het volgende te 
specificeren:
a) informatie die door een beheerder moet 
worden verstrekt bij een 
vergunningsaanvraag om redelijkerwijs 
aan te tonen dat niet-naleving, overmacht 
of een schending van de overeenkomst 
zouden kunnen voorkomen;
b) de omstandigheden waarin, 
overeenkomstig deze verordening, niet-
naleving, overmacht of schending van de 
voorwaarden van een financiële 
overeenkomst worden geacht te hebben 
plaatsgevonden;
c) uitgebalanceerde en evenredige 
overgangsprocedures voor cruciale en 
sectorale benchmarks, in het bijzonder 
voor rentevoeten en grondstoffen.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen in overeenstemming met de 
in de artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 bedoelde 
procedure, met de mogelijkheid tot 
verlenging met een derde maand [zoals 
vastgesteld in Omnibus II].

Or. en
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Amendement 100
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt voor juni 2014 
of deze verordening, wat betreft de 
benchmarks voor grondstoffen, in lijn is 
met het eindverslag over de IOSCO-
beginselen voor bureaus voor 
olieprijsnoteringen dat zal worden 
gepubliceerd in april 2014 en legt haar 
aanbevelingen en voorstellen voor aan het 
Europees Parlement voor de opname van 
de internationale overeenkomsten, 
wanneer dit toereikend wordt geacht.

Or. en

Amendement 101
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling A – deel I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aanbieden van een benchmark is 
operationeel en functioneel gescheiden 
van elk onderdeel van de bedrijfsvoering 
van de beheerder dat werkelijk of 
mogelijk tot belangenconflicten kan 
leiden. Indien deze belangenconflicten 
niet kunnen worden beheerd, staakt de 
benchmarkbeheerder de activiteiten of 
relaties die deze belangenconflicten 
veroorzaken of staakt hij het opstellen van 
de benchmark.

1. Een rechtspersoon of natuurlijke 
persoon die de controle uitvoert op het 
aanbieden van een benchmark mag niet 
tegelijkertijd operationeel of functioneel 
optreden als gebruiker van deze 
benchmark.

Or. de



AM\1013230NL.doc 57/63 PE526.062v01-00

NL

Amendement 102
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling A – deel I – punt 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er is sprake van fysieke scheiding 
tussen personeel in de frontofficefunctie 
en rapportagekanalen;

Schrappen

Or. de

Amendement 103
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling A – deel II – punt 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien de beheerder eigendom is van of 
wordt gecontroleerd door contribuanten of 
gebruikers, een afzonderlijke raad of 
afzonderlijk comité, waarvan de 
samenstelling de onafhankelijkheid en de 
afwezigheid van belangenconflicten 
waarborgt. Indien de beheerder eigendom 
is van of wordt gecontroleerd door 
contribuanten, mag de meerderheid van 
het comité niet bestaan uit contribuanten. 
Indien de beheerder eigendom is van of 
wordt gecontroleerd door gebruikers, mag 
de meerderheid van het comité niet 
bestaan uit gebruikers.

(a) indien de beheerder eigendom is van of 
wordt gecontroleerd door contribuanten 
van inputgegevens die geen 
transactiegegevens zijn, een afzonderlijke 
raad of afzonderlijk comité, waarvan de 
samenstelling de onafhankelijkheid en de 
afwezigheid van belangenconflicten 
waarborgt.

Or. de

Amendement 104
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling A – deel II – punt 10 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien de beheerder geen eigendom is 
van of niet wordt gecontroleerd door 
contribuanten of gebruikers, een interne 
raad of intern comité. De leden van de 
interne raad of het interne comité mogen
niet betrokken zijn bij het aanbieden van 
een benchmark waarop zij toezicht 
houden;

(b) indien de beheerder geen eigendom is 
van of niet wordt gecontroleerd door 
contribuanten van inputgegevens die geen 
transactiegegevens zijn, een interne raad 
of intern comité. De meerderheid van de 
leden van de interne raad of het interne 
comité mag niet betrokken zijn bij het 
aanbieden van een benchmark waarop zij 
toezicht houdt;

Or. de

Amendement 105
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling A – deel II – punt 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer de beheerder kan aantonen dat 
gelet op de aard, schaal en complexiteit 
van het aanbieden van zijn benchmark, en 
het risico en het effect van de benchmark, 
de voorschriften onder a) en b) niet 
evenredig zijn, kan een natuurlijke persoon 
de functie van toezichtfunctionaris 
uitoefenen. De toezichtfunctionaris mag 
niet betrokken zijn bij het aanbieden van 
een benchmark waarop hij toezicht houdt.

(c) wanneer de beheerder kan aantonen dat 
gelet op de aard, schaal en complexiteit 
van het aanbieden van zijn benchmark, en 
het risico en het effect van de benchmark, 
de voorschriften onder a) en b) niet 
evenredig zijn, kan een natuurlijke persoon 
de functie van toezichtfunctionaris 
uitoefenen. Dit is met name het geval bij 
objectieve benchmarks waarvoor de 
beheerder tegenover de voor hem 
bevoegde autoriteit heeft verklaard dat de 
benchmarks in overeenstemming zijn met 
de IOSCO-beginselen voor financiële 
benchmarks van 17 juli 2013. De 
toezichtfunctionaris mag niet betrokken 
zijn bij het aanbieden van een benchmark 
waarop hij toezicht houdt.

Or. de
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Amendement 106
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling A – deel IV – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Voor cruciale benchmarks benoemt de 
beheerder een onafhankelijke externe 
controleur voor de beoordeling van en 
verslaglegging over de wijze waarop de 
beheerder zich houdt aan de 
benchmarkmethodologie en deze 
verordening, wanneer de omvang en de 
complexiteit van de benchmarkactiviteiten 
van de beheerder een aanzienlijk risico 
vormen voor de financiële stabiliteit.

16. Voor cruciale benchmarks als bedoeld 
in artikel 3, lid 1, punt 21, en voor niet-
objectieve benchmarks benoemt de 
beheerder een onafhankelijke externe 
controleur voor de beoordeling van en 
verslaglegging over de wijze waarop de 
beheerder zich houdt aan de 
benchmarkmethodologie en deze 
verordening, wanneer de omvang en de 
complexiteit van de benchmarkactiviteiten 
van de beheerder een aanzienlijk risico 
vormen voor de financiële stabiliteit.

Or. de

Amendement 107
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling B – punt 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de beheerder informeert de 
contribuanten van de desbetreffende 
benchmarks over de uitbestedingen.

Or. de

Amendement 108
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling C – deel II – punt 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hij houdt rekening met factoren zoals de 
omvang en normale liquiditeit van de 
markt, de transparantie van de handel en de 
posities van de marktdeelnemers, 
marktconcentratie, marktdynamica en de 
geschiktheid van monsters als afspiegeling 
van de economische realiteit die de 
benchmark moet meten;

(a) hij houdt rekening met factoren zoals de 
omvang en normale liquiditeit van de 
markt, de mate van ontwikkeling van de 
markt, de transparantie van de handel en 
de posities van de marktdeelnemers, 
marktconcentratie, marktdynamica en de 
geschiktheid van monsters als afspiegeling 
van de economische realiteit die de 
benchmark moet meten;

Or. en

Amendement 109
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling C – deel II – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hij houdt rekening met factoren zoals de 
omvang en normale liquiditeit van de 
markt, de transparantie van de handel en de 
posities van de marktdeelnemers, 
marktconcentratie, marktdynamica en de 
geschiktheid van monsters als afspiegeling 
van de economische realiteit die de 
benchmark moet meten;

(a) hij houdt rekening met factoren zoals de 
omvang en normale liquiditeit van de 
markt, de ontwikkeling van de markt, de 
transparantie van de handel en de posities 
van de marktdeelnemers, 
marktconcentratie, marktdynamica en de 
geschiktheid van monsters als afspiegeling 
van de economische realiteit die de 
benchmark moet meten;

Or. de

Amendement 110
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage is van toepassing op Deze bijlage dient als leidraad voor de 
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benchmarks voor grondstoffen, d.w.z. een 
benchmark waarvan de onderliggende 
activa ten behoeve van artikel 3, lid 1, 
onder c), een grondstof of grondstoffen 
zijn in de zin van artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie28.

ESMA voor de beoordeling of en op welke 
wijze benchmarks voor grondstoffen in de 
zin van artikel 3, lid 1, punt 20, kunnen 
worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van deze verordening 
dan wel of een aparte regeling passend en 
noodzakelijk is.

__________________
28 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1.

Or. de

Amendement 111
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 1 – voetnoot 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28. PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1. Schrappen

Or. de

Amendement 112
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) criteria die betrekking hebben op de 
beoordelingsperioden waarin de ingediende 
gegevens onder de aanbevolen drempel van 
transactiegegevens vallen voor de 
methodologie of de vereiste 
kwaliteitsnormen van de beheerder, met 
inbegrip van alternatieve methoden voor de 
beoordeling, waaronder theoretische 
ramingsmodellen;

(e) criteria die betrekking hebben op de 
beoordelingsperioden waarin de ingediende 
gegevens onder de aanbevolen drempel van 
transactiegegevens vallen voor de 
methodologie of de vereiste 
kwaliteitsnormen van de beheerder, met 
inbegrip van alternatieve methoden voor de 
beoordeling, waaronder theoretische 
ramingsmodellen; de criteria dienen ter 
uitleg van de gebruikte procedures 
wanneer er geen transactiegegevens 
bestaan;



PE526.062v01-00 62/63 AM\1013230NL.doc

NL

Or. en

Amendement 113
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een beheerder beschrijft en publiceert 
bij elke berekening, voor zover mogelijk, 
onder voorbehoud van de juiste publicatie 
van de benchmark:

6. Een beheerder beschrijft en publiceert 
bij elke berekening, voor zover redelijk, 
zonder de termijn voor prijsregistratie uit 
te stellen:

Or. en

Motivering

In lijn met de IOSCO-beginselen voor grondstoffen.

Amendement 114
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een beheerder beschrijft en publiceert 
bij elke berekening, voor zover mogelijk, 
onder voorbehoud van de juiste publicatie 
van de benchmark:

6. Een beheerder beschrijft en publiceert 
bij elke berekening, binnen het redelijke 
en zonder de publicatie van de benchmark 
te vertragen:

Or. pt

Amendement 115
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Een beheerder zorgt ervoor dat zijn 12. Een beheerder zorgt ervoor dat zijn 
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andere bedrijfsactiviteiten procedures en 
mechanismen hebben ingesteld die zijn 
ontworpen om de kans dat 
belangenconflicten van invloed zijn op de 
integriteit van benchmarkberekeningen te 
beperken.

andere bedrijfsactiviteiten passende 
procedures en mechanismen hebben 
ingesteld die zijn ontworpen om de kans 
dat belangenconflicten van invloed zijn op 
de integriteit van benchmarkberekeningen 
te beperken.

Or. en

Amendement 116
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 13 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Een beheerder zorgt ervoor dat er 
afgescheiden rapportagelijnen zijn 
ingesteld tussen de managers, beoordelaars 
en andere werknemers en van de managers 
naar de hoogste leidinggevenden en het 
bestuur van de beheerder om te 
waarborgen:

13. Een beheerder zorgt ervoor dat er 
passende afgescheiden rapportagelijnen 
zijn ingesteld tussen de managers, 
beoordelaars en andere werknemers en van 
de managers naar de hoogste 
leidinggevenden en het bestuur van de 
beheerder om te waarborgen:

Or. en


