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AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) In geval van een aanzienlijke 
stijging van de prijs van een financieel 
instrument op een handelsplatform, die 
duidelijk onevenredig is met de eerdere 
waarden en geen verband houdt met de 
concrete economische positie van de 
emittent, zodat de stijging tot een 
systeemrisico in de vorm van een zeepbel 
(asset bubble) kan leiden, moeten de 
bevoegde autoriteiten in staat zijn de 
verkoop van het betrokken instrument op 
dat handelsplatform tijdelijk te verbieden 
teneinde snel te kunnen ingrijpen 
wanneer dat nodig is.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Daar sommige lidstaten reeds 
beperkingen op baissetransacties hebben 
ingesteld en daar in gedelegeerde 
handelingen en bindende technische 
normen is voorzien die moeten worden 
vastgesteld voordat het in te voeren kader 
daadwerkelijk kan worden toegepast, is 
het noodzakelijk een voldoende lange 
periode vast te stellen voordat de 

(37) Daar sommige lidstaten reeds 
beperkingen op baissetransacties hebben 
ingesteld, moet er zo spoedig mogelijk op 
het niveau van de Unie regelgeving van 
kracht worden. Dit is ook vereist vanwege 
de aanhoudende hoge instabiliteit van de 
markt en de problemen rond 
overheidskredietverzuimswaps. De 
stabilisering die met dergelijke 
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verordening in werking treedt, regelgeving wordt beoogd is derhalve 
uitermate urgent voor de gehele Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op een daling van de 
kredietwaardigheid van de emittent af te 
dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een andere positie heeft 
waarvan de waarde waarschijnlijk 
negatief zal worden beïnvloed door een 
dergelijke daling. Voor de toepassing van 
dit lid heeft een partij bij een 
kredietverzuimswap die verplicht is een 
betaling uit te voeren of een vergoeding te 
betalen in geval van een in gebreke blijven 
of een kredietgebeurtenis met betrekking 
tot de referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Motivering

Kredietverzuimswaps met betrekking tot staatsschuld zijn een doeltreffend instrument om het 
risico van een hele reeks andere instrumenten dan de onderliggende staatsschuld te beperken, 
bijvoorbeeld schuldpapier van bedrijven waarvan de kredietwaardigheid nauw samenhangt 
met die van de desbetreffende staat. Als er beperkingen of openbaarmakingsvereisten worden 
opgelegd aan marktdeelnemers die kredietverzuimswaps gebruiken om bedrijfsschuldpapier 
te hedgen, zal dat hen ontmoedigen om in dergelijk schuldpapier te investeren, met alle 
gevolgen van dien voor het vermogen van bedrijven om kapitaal bij elkaar te krijgen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante kennisgevingsdrempel is 
0,2 % van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming en 
elke 0,1 % daarboven.

2. Een relevante kennisgevingsdrempel is 
1 % van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming en 
elke 0,1 % daarboven.

Motivering

1% is een percentage dat beter aangeeft wanneer er van een systeemrisico sprake kan zijn. 
Anders zou de regeling slechts neerkomen op een extra administratieve verplichting zonder 
redelijke kosten-batenverhouding.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten of een 
beleggingsonderneming die voor rekening 
van cliënten buiten een handelsplatform 
om orders met betrekking tot die 
instrumenten uitvoert, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform dan wel via de bewuste 
beleggingsonderneming uitvoeren, 
verkooporders als short orders kunnen 
markeren als de verkoper een 
baissetransactie in het aandeel aangaat. Het 
handelsplatform publiceert ten minste 
dagelijks een samenvatting van het volume 
als short orders gemarkeerde orders.
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Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Met het oog op de uniforme 
toepassing van lid 1 wordt de Commissie 
de bevoegdheid verleend tot vaststelling 
van technische uitvoeringsnormen ter 
bepaling van de voor de markering van 
orders te volgen procedure en ter 
definiëring van een gemeenschappelijk 
formaat voor de te verstrekken gegevens, 
zodat de bewuste informatiegegevens 
gemakkelijker kunnen worden 
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geïntegreerd.
De in het eerste punt bedoelde technische 
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ETA (EAEM) legt de Commissie tegen 
[31 december 2011] ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen voor.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De ter zake bevoegde autoriteit 
publiceert dagelijks gegevens over het 
totale bedrag aan netto baisseposities voor 
elk aandeel waarover zij overeenkomstig 
artikel 5 een kennisgeving heeft 
ontvangen. Bij deze openbaarmaking 
wordt de identiteit van de houder van de 
netto baissepositie niet bekendgemaakt.

Motivering

Disclosure of individual short positions to the public does not assist regulators in detecting 
market abuse and has three downsides: (1) it exposes holders of short positions to the 
possibility of short squeezes and other abusive behaviour; (2) it encourages herd behaviour, 
i.e. it makes it more likely that unsophisticated investors will sell in response to seeing a more 
sophisticated investor with a short position, thus exacerbating market declines; (3) it reduces 
liquidity because investors do not like their short positions to become known to companies 
and therefore prefer to avoid short selling. Aggregated disclosure provides useful information 
to market participants about the overall amount of significant short positions.

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante 
openbaarmakingsdrempel is 0,5 % van de 
waarde van het geplaatste kapitaal van de 
betrokken onderneming en elke 0,1 % 
daarboven.

Schrappen

Motivering

Sluit aan op het amendement op artikel 7, lid 1.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Sluit aan op het amendement op artikel 7, lid 1.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als uiterlijk om 11.59 uur op de 
handelsdag waarop de persoon de 
baissetransactie aangaat, aan een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Motivering

Het voorgestelde amendement (en de daarop volgende wijzigingen in het artikel) behoudt de 
nodige controle op baissetransacties door te vereisen dat marktdeelnemers hetzij tegen het 
eind van de handelsdag effecten bij elkaar brengen, hetzij hun baissepositie dekken, terwijl 
beter bij de marktpraktijk wordt aangesloten en wordt voorkomen dat er vóór een 
voorgestelde transactie onnodig liquiditeit wordt vastgezet.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) de natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het aandeel of het 
overheidsschuldinstrument teruggekocht;

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de natuurlijke of rechtspersoon heeft een 
regeling met een derde partij waarbij deze
derde partij bevestigd heeft dat het aandeel 

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

het aandeel of het schuldinstrument
beschikbaar zal zijn om aan de persoon te 
worden geleend of om de baissetransactie
op de hiervoor vastgestelde datum af te 
wikkelen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 12, alsook 
beperkingen of eisen die overeenkomstig 
de artikelen 16, 17, 18 of 24 worden 
opgelegd, zijn niet van toepassing op de 
activiteiten van een 
beleggingsonderneming, een entiteit van 
een derde land of een lokale onderneming 
die lid is van een handelsplatform of van 
een markt in een derde land, waarvan het 
wettelijke en toezichtskader 
overeenkomstig lid 2 gelijkwaardig is 
verklaard, wanneer deze als opdrachtgever 
handelt in een financieel instrument, 
ongeacht of dit op of buiten een 
handelsplatform om wordt verhandeld, op 
een of beide van de volgende wijzen:

Motivering

Marktmakers moeten ook worden vrijgesteld van beperkingen of eisen die in uitzonderlijke 
omstandigheden worden opgelegd, omdat het in dergelijke gevallen even belangrijk is dat 
marktmakers de markt liquiditeit verschaffen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) door gelijktijdig vaste bied- en 
laatkoersen van een vergelijkbare omvang 
en tegen concurrerende prijzen bekend te 
maken, met als resultaat dat de markt op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit wordt voorzien;

a) door constant vastgestelde bied- en 
laatkoersen van een vergelijkbare omvang 
en tegen concurrerende prijzen bekend te 
maken, met als resultaat dat de markt op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit wordt voorzien;

Motivering

De formule "constant vastgestelde" geeft het beste aan hoe een marktmaker in de praktijk te 
werk gaat.  

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer een 
beleggingsonderneming een order van 
een cliënt uitvoert waarmee de cliënt een 
haussepositie zekerstelt.

Motivering

Dit geval komt in de praktijk voor, terwijl in het omgekeerde geval (bijv. hedging) de operatie 
niet meer speculatief en dus riskant is.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De artikelen 8 en 12 zijn niet van 3. De artikelen 8 en 12, alsook 
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toepassing op de activiteiten van een 
natuurlijke of rechtspersoon wanneer deze, 
optredend als vergunninghoudend primary 
dealer overeenkomstig een overeenkomst 
met een emittent van overheidsschuld,
handelt als opdrachtgever in een financieel 
instrument met betrekking tot transacties 
op de primaire of secundaire markt die 
verband houden met de overheidsschuld.

beperkingen of eisen met betrekking tot 
overheidsschuld die overeenkomstig de 
artikelen 16, 17, 18 of 24 worden 
opgelegd, zijn niet van toepassing op de 
activiteiten van een natuurlijke of 
rechtspersoon die vergunninghoudend 
primary dealer is overeenkomstig een 
overeenkomst met een emittent van 
overheidsschuld en handelt als 
opdrachtgever in een financieel instrument 
met betrekking tot transacties op de 
primaire of secundaire markt die verband 
houden met de overheidsschuld van een 
lidstaat.

Motivering

Primary dealers zijn beter in staat overheidsschuld te kopen en de markt liquiditeit te 
verschaffen als zij kunnen hedgen met een grotere verscheidenheid aan 
overheidsschuldinstrumenten, en niet alleen met de overheidsschuldinstrumenten waarvoor 
zij primary dealer zijn.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst kan verbieden dat van de 
vrijstelling gebruik wordt gemaakt indien 
zij van oordeel is dat de natuurlijke of 
rechtspersoon niet aan de voorwaarden 
voor de vrijstelling voldoet. Elk verbod 
wordt ingesteld binnen de in het vorige 
punt bedoelde periode van dertig
kalenderdagen of later indien de bevoegde 
autoriteit kennis krijgt van veranderingen 
in de omstandigheden van de persoon die 
ertoe leiden dat deze niet langer aan de 
voorwaarden voldoet.

6. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst kan verbieden dat van de 
vrijstelling gebruik wordt gemaakt indien 
zij van oordeel is dat de natuurlijke of 
rechtspersoon niet aan de voorwaarden 
voor de vrijstelling voldoet. Elk verbod 
wordt ingesteld binnen de in het vorige 
punt bedoelde periode van vijftien
kalenderdagen of later indien de bevoegde 
autoriteit kennis krijgt van veranderingen 
in de omstandigheden van de persoon die 
ertoe leiden dat deze niet langer aan de 
voorwaarden voldoet.
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Motivering

15 dagen is een realistischer termijn, gezien de snelheid waarmee transacties worden 
aangegaan.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een long sellingtransactie aangaan, 
waarbij de prijs van een financieel 
instrument aanzienlijk stijgt, en deze 
stijging duidelijk onevenredig is met de 
eerdere waarden en geen verband houdt 
met de concrete economische positie van 
de emittent, zodat de stijging tot een 
systeemrisico in de vorm van een zeepbel 
(asset bubble) kan leiden.

Motivering

Ook long selling kan gevaarlijk zijn als er zeepbellen (asset bubbles) ontstaan. Wanneer dat 
tot systeemrisico's kan leiden (zoals in het geval van de dotcoms in de VS) moeten de 
bevoegde autoriteiten de mogelijkheid hebben om in te grijpen om het ontstaan van zo'n 
zeepbel tegen te gaan.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor aandelen is de waardedaling 10 % of 
meer en voor andere categorieën financiële 
instrumenten wordt deze door de 
Commissie gespecificeerd.

Voor aandelen is de waardedaling 15 % of 
meer en voor andere categorieën financiële 
instrumenten wordt deze door de 
Commissie gespecificeerd.
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Motivering

15% is thans de algemeen aanvaarde drempel voor waardestijging (spiraal). Omwille van de 
symmetrie moet dezelfde drempel gelden voor een waardedaling. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke methode wordt 
gehanteerd voor het berekenen van de 
daling met 10 % wat aandelen betreft en 
van door de Commissie gespecificeerde 
waardedaling als bedoeld in lid 4.

Er worden aan de Commissie 
bevoegdheden gedelegeerd om technische 
reguleringsnormen vast te stellen waarin 
gespecificeerd wordt welke methode wordt 
gehanteerd voor het berekenen van de 
daling met 15 % wat aandelen betreft en 
van door de Commissie gespecificeerde 
waardedaling als bedoeld in lid 4.

Motivering

15% is thans de algemeen aanvaarde drempel voor waardestijging (spiraal). Omwille van de 
symmetrie moet dezelfde drempel gelden voor een waardedaling. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Als alle beslissingen over het opleggen of verlengen van maatregelen op één enkele site (die 
van de EAEM) gepubliceerd worden, leidt dat ertoe dat deze maatregelen snel algemene 
bekendheid krijgen.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een toelichting bij het doel van de 
transactie en de vraag of deze op 
risicoafdekking, dan wel op een ander 
oogmerk gericht is;

a) een toelichting bij het doel van de 
transactie;

Motivering

Iemand hoeft niet per se dergelijke transacties aan te gaan om een risico af te dekken, maar 
kan dat ook om louter speculatieve redenen doen. Waar het om gaat is duidelijk te maken 
(met instemming van de informatieverstrekker) dat dit soort transacties niet tevens op 
marktmanipulatie of marktmisbruik gericht zijn.  
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie ter staving van het 
onderliggende risico indien de transactie 
op risicoafdekking gericht is.

Schrappen

Motivering

Iemand hoeft niet per se dergelijke transacties aan te gaan om een risico af te dekken, maar 
kan dat ook om louter speculatieve redenen doen. Waar het om gaat is duidelijk te maken 
(met instemming van de informatieverstrekker) dat dit soort transacties niet tevens op 
marktmanipulatie of marktmisbruik gericht zijn.  

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten sluiten met de 
bevoegde autoriteiten van derde landen 
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van informatie uitsluitend 
indien met betrekking tot de verstrekte 
informatie ten minste gelijkwaardige 
waarborgen inzake het beroepsgeheim 
gelden als de in artikel 29 bedoelde. Deze 
uitwisseling van informatie moet bestemd 
zijn voor de vervulling van de taken van 
die bevoegde autoriteiten.

3. De bevoegde autoriteiten sluiten geen 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen die resulteren in andere 
verplichtingen voor de lidstaten dan 
verplichtingen betreffende 
informatieverstrekking.
Samenwerkingsregelingen voor de 
uitwisseling van informatie worden
uitsluitend gesloten indien met betrekking 
tot de verstrekte informatie ten minste 
gelijkwaardige waarborgen inzake het 
beroepsgeheim gelden als de in artikel 29 
bedoelde. Deze uitwisseling van informatie 
moet bestemd zijn voor de vervulling van 
de taken van die bevoegde autoriteiten.
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Motivering

Dit is een verbetering van de tekst. Anders zouden de bevoegde autoriteiten worden verplicht 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten terwijl het onduidelijk is wat er gebeurt als zij dat 
niet doen. Voorts moet worden verduidelijkt dat samenwerkingsovereenkomsten niet mogen 
resulteren in bepaalde verplichtingen voor de lidstaten – bijvoorbeeld het nemen van 
wederzijdse maatregelen – aangezien dit strijdig kan zijn met de grondwet van de lidstaten en 
met deze verordening.
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