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Amendement 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten die tot de handel zijn 
toegelaten of die worden verhandeld via 
een MTF of OTF. Deze eis geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Gereglementeerde markten 
en beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de via hun systemen 
medegedeelde actuele bied- en laatprijzen 
en de omvang van de markt tegen deze 
prijzen openbaar maken voor obligaties en 
gestructureerde financiële producten die tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten of waarvoor een prospectus 
is gepubliceerd, voor emissierechten en 
voor derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden. 
Deze eis geldt ook voor blijken van 
belangstelling die aanleiding geven tot 
actie. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten deze informatie 
doorlopend openbaar maken tijdens de 
normale handelsuren.

Deze verplichting tot openbaarmaking 
geldt niet voor transacties met derivaten 
van niet-financiële tegenpartijen 
waardoor de rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
tegenpartij verbonden objectief meetbare 
risico's verlaagd worden.

Or. en

Motivering

Door niet-financiële ondernemingen gebruikte derivaten zijn op maat gemaakt om de 
operationele bedrijvigheid soepel en effectief van de risico's af te schermen. Het amendement 
beoogt dit soort transacties van de openbaarmakingsverplichting te vrijwaren, aangezien 
openbaarmaking tot problemen met de vertrouwelijkheid zou leiden.
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Amendement 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten die tot de handel zijn toegelaten 
of die worden verhandeld via een MTF of 
OTF. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

1. Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren, moeten de prijs, het volume en 
de tijd van de uitgevoerde transacties 
openbaar maken met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
voor emissievergunningen en voor 
derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden. 
Gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of OTF 
exploiteren moeten de bijzonderheden van 
al deze transacties zo spoedig als technisch 
mogelijk is openbaar maken.

Deze verplichting tot openbaarmaking 
geldt niet voor transacties met derivaten 
van niet-financiële tegenpartijen 
waardoor de rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
tegenpartij verbonden objectief meetbare 
risico's verlaagd worden.

Or. en

Motivering

Door niet-financiële ondernemingen gebruikte derivaten zijn op maat gemaakt om de 
operationele bedrijvigheid soepel en effectief van de risico's af te schermen. Het amendement 
beoogt dit soort transacties van de openbaarmakingsverplichting te vrijwaren, aangezien 
openbaarmaking tot problemen met de vertrouwelijkheid zou leiden.
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Amendement 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten die voor clearing in 
aanmerking komen of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

1. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
vaste koersen verstrekken voor obligaties 
en gestructureerde financiële producten die 
tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten of waarvoor een 
prospectus is gepubliceerd, emissierechten 
en derivaten waarvoor de in artikel 24 
bedoelde handelsverplichtingen gelden als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Motivering

Als beleggingsondernemingen verplicht zijn voor een beleggingsinstrument voor alle klanten 
dezelfde prijs te hanteren, kunnen ze niet meer differentiëren aan de hand van het 
tegenpartijrisico, hetgeen essentieel is in de handel in op maat gemaakte derivaten met niet-
financiële ondernemingen. Daarom moet de verplichting vaste koersen te hanteren beperkt 
blijven tot derivaten die niet op maat gemaakt zijn, voldoende liquide zijn en dus op een 
gereglementeerde markt of via een MTF of OTF verhandeld worden.

Amendement 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verplichting tot openbaarmaking 
geldt niet voor transacties met derivaten 
van niet-financiële tegenpartijen 
waardoor de rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
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tegenpartij verbonden objectief meetbare 
risico's verlaagd worden.

Or. en

Motivering

Als beleggingsondernemingen verplicht zijn voor een beleggingsinstrument voor alle klanten 
dezelfde prijs te hanteren, kunnen ze niet meer differentiëren aan de hand van het 
tegenpartijrisico, hetgeen essentieel is in de handel in op maat gemaakte derivaten met niet-
financiële ondernemingen. Daarom moet de verplichting vaste koersen te hanteren beperkt 
blijven tot derivaten die niet op maat gemaakt zijn, voldoende liquide zijn en dus op een 
gereglementeerde markt of via een MTF of OTF verhandeld worden.

Amendement 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten die voor 
clearing in aanmerking komen of zijn 
aangemeld bij transactieregisters in 
overeenstemming met artikel [6] van 
Verordening [EMIR] of tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten of worden verhandeld via een 
MTF of OTF moeten het volume en de 
prijs van die transacties en de tijd waarop 
zij zijn uitgevoerd openbaar maken. Deze 
informatie moet openbaar worden gemaakt 
via een APA.

1. Beleggingsondernemingen die, voor 
eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties en gestructureerde financiële 
producten die tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten of 
waarvoor een prospectus is gepubliceerd, 
emissierechten en derivaten waarvoor de 
in artikel 24 bedoelde
handelsverplichtingen gelden moeten het 
volume en de prijs van die transacties en de 
tijd waarop zij zijn uitgevoerd openbaar 
maken. Deze informatie moet openbaar 
worden gemaakt via een APA.

Deze verplichting tot openbaarmaking 
geldt niet voor transacties met derivaten 
van niet-financiële tegenpartijen 
waardoor de rechtstreeks met de zakelijke 
activiteiten of financiering van deze 
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tegenpartij verbonden objectief meetbare 
risico's verlaagd worden.

Or. en

Motivering

Door corporaties gebruikte derivaten zijn op maat gemaakt om de operationele bedrijvigheid 
soepel en effectief van de risico's af te schermen. Het amendement beoogt dit soort transacties 
van de openbaarmakingsverplichting te vrijwaren, aangezien openbaarmaking tot problemen 
met de vertrouwelijkheid zou leiden.

Amendement 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De handelsverplichtingen gelden 
niet voor voor de groothandel bestemde 
energieproducten die onderhevig zijn aan 
het toezicht door de met het prudentieel 
toezicht belaste autoriteiten zoals bepaald 
in Verordening (EU) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie.

Or. en

Motivering

De procedure voor handelsverplichtingen van de MiFIR-verordening kan een inperking 
inhouden op het toepassingsgebied van de EMIR-verordening. Bovendien wordt 
voorbijgegaan aan de regels voor de groothandelsmarkt voor energie zoals vastgelegd in 
Verordening (EU) nr. 1227/2011 betreffende marktintegriteit.

Amendement 7
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het economisch nut van markten - het bieden van openbaarheid van prijzen en het 
afschermen van niet vermijdbare risico's - is stellig de elementaire functie die toezichthouders 
met hun optreden in stand moeten houden. Dat moet daarom onderdeel zijn van hun 
takenpakket (en dat van ESMA), zoals dat ook met de CFTC in de VS het geval is.

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De bevoegdheidsdelegatie wordt 
verleend voor een periode van vijf jaar
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van de verordening.

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt met perioden 
van dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad uiterlijk 
drie maanden voor het einde van elke 
periode tegen verlenging bezwaar maakt.

Or. ro



AM\900874NL.doc 9/9 PE488.030v01-00

NL

Amendement 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor personen wier hoofdbedrijf 
bestaat in het voor eigen rekening 
handelen in grondstoffen en/of van 
grondstoffen afgeleide instrumenten 
treedt de gehele verordening pas op ...* in 
werking. Wanneer de personen die voor 
eigen rekening in grondstoffen en/of van 
grondstoffen afgeleide instrumenten 
handelen deel uitmaken van een groep 
waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het 
verrichten van andere beleggingsdiensten 
in de zin van Richtlijn 2004/39/EG of 
bankdiensten in de zin van Richtlijn 
2000/12/EG, is voor de uitvoering van 
deze verordening lid 2 van toepassing.
__________
* PB: gelieve als datum 2 jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen.

Or. de

Motivering

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


