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Markten voor financiële instrumenten: wijziging wat betreft informatievereisten, 
productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-
pandemie
(2020/0152(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 24 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 9 bis wordt 
ingevoegd:
“9 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen voor de 
verlening van uitvoerende diensten en de 
verrichting van beleggingsonderzoek 
gezamenlijk kunnen betalen, mits aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) de beleggingsonderneming en de 
aanbieder van onderzoeksdiensten hebben 
vóór de verlening van de uitvoerende 
diensten of de diensten voor 
beleggingsonderzoek een overeenkomst 
gesloten waarin wordt vermeld welk deel 
van de gezamenlijke betaling verband 
houdt met de onderzoeksdiensten;
b) de beleggingsonderneming brengt haar 
cliënt op de hoogte van de gezamenlijke 
betalingen;
c) de uitvoerende diensten waarvoor de 
gezamenlijke betaling wordt verricht, 
worden uitsluitend verleend aan 
emittenten van wie de marktkapitalisatie 
gedurende de periode van 36 maanden 
voorafgaand aan de verrichting van het 
beleggingsonderzoek niet hoger was dan 
10 miljard EUR.
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Voor de toepassing van dit artikel wordt 
beleggingsonderzoek begrepen als 
onderzoeksmateriaal of -diensten met 
betrekking tot een of meer financiële 
instrumenten of andere activa, of 
emittenten of potentiële emittenten van 
financiële instrumenten, of als 
onderzoeksmateriaal of -diensten die 
nauw verband houden met een specifieke 
bedrijfssector of markt zodat hiermee 
wordt bijgedragen tot de opinievorming 
over financiële instrumenten, activa of 
emittenten binnen die bedrijfssector of 
markt.
Beleggingsonderzoek omvat ook materiaal 
of diensten die een expliciete of impliciete 
aanbeveling of suggestie inhouden voor 
een beleggingsstrategie en gefundeerd 
advies bieden over de huidige of 
toekomstige waarde of prijs van financiële 
instrumenten of activa. Het kan ook 
analyses en originele inzichten bevatten 
en conclusies aanreiken op basis van 
nieuwe of bestaande informatie die 
bruikbaar is voor de inhoudelijke 
ondersteuning van de beleggingsstrategie 
en die van belang is alsook in staat is om 
waarde toe te voegen aan de beslissingen 
van de beleggingsonderneming namens 
de cliënten die dit onderzoek vergoeden.
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