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Amendement 368
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en 
ondernemingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
Unie verrichten.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, financiële 
instrumenten (waaronder 
beleggingsgerelateerde instrumenten), 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en 
ondernemingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
Unie verrichten.

Or. nl

Amendement 369
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, 
gereglementeerde markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en 
ondernemingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
Unie verrichten.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
beleggingsondernemingen, 
werknemersparticipatie, gereglementeerde 
markten, aanbieders van 
datarapporteringsdiensten en 
ondernemingen van derde landen die 
beleggingsdiensten of -activiteiten in de 
Unie verrichten.

Or. en

Amendement 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 
een rentetarief:

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die uitsluitend 
en rechtstreeks gekoppeld zijn aan een 
richtinggevend benchmarkrentetarief op 
het niveau van de lidstaat of de EU, of 
aan een internationaal algemeen 
aanvaard rentetarief van een derde land.

– artikel 2, lid 2, artikel 9, lid 6, en de 
artikelen 14, 16, 17 en 18,
– titel II, hoofdstuk II, met uitzondering 
van artikel 29, lid 2, tweede alinea,
– titel II, hoofdstuk III, met uitzondering 
van artikel 36, leden 2, 3 en 4 en artikel 
37, leden 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 10,
– de artikelen 69 tot en met 80 en de 
artikelen 84, 89 en 90.

Or. en
Motivering

Deze definitie van rentetarieven zorgt ervoor dat de belangrijkste rentetarieven zoals EURIBOR, 
LIBOR en de rentetarieven van de Federal Reserve, hetzij vast hetzij variabel, beschouwd 
worden als basisproducten. Andere vormen van tarieven die gecreëerd worden volgens een 
formule kunnen beschouwd worden als gestructureerd en vallen dus onder de passende 
regelgeving van de MiFID.

Amendement 371
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 

3. Deze richtlijn is tevens van toepassing 
op de vergunning en de 
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overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 
een rentetarief:

exploitatievoorwaarden van 
kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 
een rentetarief.

– artikel 2, lid 2, artikel 9, lid 6, en de 
artikelen 14, 16, 17 en 18,
– titel II, hoofdstuk II, met uitzondering 
van artikel 29, lid 2, tweede alinea,
– titel II, hoofdstuk III, met uitzondering 
van artikel 36, leden 2, 3 en 4 en artikel 
37, leden 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 10,
– de artikelen 69 tot en met 80 en de 
artikelen 84, 89 en 90.

Or. en

Amendement 372
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 
een rentetarief:

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 
een rentetarief, alsmede op andere 
ondernemingen die beleggingsdiensten 
verlenen en/of beleggingsactiviteiten: 
verrichten of beleggingsgerelateerde 
instrumenten aanbieden:
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Or. nl

Amendement 373
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 
een rentetarief:

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met gestructureerde deposito's: 

Or. en

Motivering

Zuivere deposito's zoals spaarboekjes en deposito's tegen vaste en variabele rentetarieven 
moeten buiten het toepassingsgebied van de MiFID blijven en alleen gestructureerde deposito's 
moeten eronder vallen.

Amendement 374
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
wanneer deze verkopen verrichten of 
advies verstrekken aan cliënten in verband 
met andere deposito's dan die waarvan het 
rendement wordt bepaald ten opzichte van 

3. De volgende bepalingen zijn tevens van 
toepassing op kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend, wanneer deze één 
of meer beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten verrichten en 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen wanneer deze 
verkopen verrichten of advies verstrekken 
aan cliënten in verband met andere 
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een rentetarief: deposito's dan die waarvan het rendement 
wordt bepaald ten opzichte van een 
rentetarief:

Or. en

Amendement 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De volgende bepalingen zijn tevens 
van toepassing op 
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen, waaronder 
verbonden verzekeringstussenpersonen, 
die een vergunning hebben c.q. 
geregistreerd zijn krachtens, 
respectievelijk, Richtlijn 2002/83/EG, 
Richtlijn 2009/138/EG of Richtlijn 
2002/92/EG, wanneer deze verkopen 
verrichten of advies verstrekken aan 
cliënten in verband met op verzekeringen 
gebaseerde beleggingen:
- artikel 16, lid 3;
- de artikelen 23 tot en met 26; alsmede
- de artikelen 69-80 en 83-91 indien nodig 
voor de bevoegde autoriteiten om gevolg 
te geven aan de bovengenoemde artikelen 
met betrekking tot op verzekeringen 
gebaseerde beleggingen.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe lid past de specifieke gedragsregels van de MiFID toe op op verzekeringen 
gebaseerde beleggingen, waarbij er geen onnodige artikelen worden toegepast die onvoorziene 
gevolgen zouden kunnen hebben voor op verzekeringen gebaseerde beleggingen of 
verzekeringsbedrijven.

Amendement 376
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op: 1. Onverminderd de in titel IV genoemde 
rapportageverplichting is deze richtlijn 
niet van toepassing op:

Or. en

Motivering

Er mogen geen vrijstellingen worden verleend voor de positierapportage op 
grondstoffenmarkten.

Amendement 377
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a)  verzekeringsondernemingen of 
ondernemingen die de in Richtlijn 
2009/138/EG bedoelde werkzaamheden 
van herverzekering en retrocessie 
uitoefenen;

a)  verzekeringsondernemingen of 
ondernemingen die de in Richtlijn 
2009/138/EG bedoelde werkzaamheden 
van herverzekering en retrocessie 
uitoefenen in zoverre deze geen 
beleggingsgerelateerde instrumenten 
aanbiedt;

Or. nl

Amendement 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verzekeringsondernemingen of 
ondernemingen die de in Richtlijn 
2009/138/EG bedoelde werkzaamheden 
van herverzekering en retrocessie 
uitoefenen;

a) verzekeringsondernemingen of 
ondernemingen die de in Richtlijn 
2009/138/EG bedoelde werkzaamheden 
van herverzekering en retrocessie 
uitoefenen, behalve als beschreven in 
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artikel 1, lid 4;

Or. en

Motivering

Deze uitzondering is nodig om ervoor te zorgen dat artikel 1, lid 4, ertoe leidt dat de relevante 
passages over gedragsregels in de MiFID gaan gelden voor op verzekeringen gebaseerde 
beleggingen.

Amendement 379
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) spotmarkten voor buitenlandse 
valuta; 

Or. en

Amendement 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) personen die een beleggingsdienst als 
incidentele activiteit verrichten in het kader 
van een beroepswerkzaamheid, indien deze 
werkzaamheid aan wettelijke of 
bestuursrechtelijke voorschriften of aan 
een beroepscode is onderworpen en het 
verrichten van de dienst op grond daarvan 
niet is uitgesloten;

c) personen die een beleggingsdienst als 
incidentele activiteit verrichten in het kader 
van een beroepswerkzaamheid, indien deze 
werkzaamheid aan wettelijke of 
bestuursrechtelijke voorschriften is 
onderworpen; 

Or. en

Motivering

Een beroepscode kan nooit in overeenstemming zijn met wettelijke of bestuursrechtelijke 
voorschriften.
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Amendement 381
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF; of

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF of een 
rechtstreekse elektronische toegang 
hebben tot een gereglementeerde markt of 
MTF; of

Or. en

Amendement 382
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF; of

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF en hun 
activiteit hoogfrequente handel vormt; of

Or. en

Motivering

De beperking van de vrijstellingen moet meer gericht zijn op de doelstelling om activiteiten die 
hoogfrequente handel vormen onder de MiFID te laten vallen zonder dat dit gevolgen heeft voor 
de activiteiten van ondernemingen die niet centraal staan in de MiFID.

Amendement 383
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF; of

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF en hun 
activiteit hoogfrequente handel vormt, in 
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de zin van artikel 4; of

Or. en

Amendement 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) zich bezighouden met algoritmische 
handel;

Or. en

Motivering

De vereisten die gelden voor ondernemingen die zich bezighouden met algoritmische handel 
(AT) en hoogfrequente handel (HFT) moeten worden vastgesteld ongeacht of zij namens cliënten 
handelen of voor eigen rekening, daar handelen voor eigen rekening de bezorgdheid niet 
wegneemt wat de noodzaak om AT te reguleren en er toezicht op uit te oefenen onderstreept, 
gezien de complexiteit, de gevoeligheid en de ernst van de risico's en kwesties die deze vorm van 
handelsactiviteit met zich meebrengt. (ECB- suggestie)

Amendement 385
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) zich bezighouden met algoritmische 
handel; of

Or. en

Motivering

De vereisten die gelden voor ondernemingen die zich bezighouden met algoritmische handel 
(AT) en hoogfrequente handel (HFT) moeten worden vastgesteld ongeacht of zij namens cliënten 
handelen of voor eigen rekening, daar handelen voor eigen rekening de bezorgdheid niet 
wegneemt wat de noodzaak om AT te reguleren en er toezicht op uit te oefenen onderstreept, 
gezien de complexiteit, de gevoeligheid en de ernst van de risico's en kwesties die deze vorm van 
handelsactiviteit met zich meebrengt.
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Amendement 386
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) voor eigen rekening handelen door 
gebruik te maken van algoritmische 
handel; of

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de suggestie van de Commissie in een non-paper over HFT. Er 
moet voor worden gezorgd dat alle HFT onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement 387
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) door de bevoegde autoriteit geacht 
worden een aanzienlijke aanwezigheid op 
de markt te hebben; 

Or. en

Amendement 388
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren.

iii) voor eigen rekening handelen wanneer 
zij orders van cliënten uitvoeren; of

Or. en
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Amendement 389
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) voor eigen rekening handelen door 
orders van cliënten uit te voeren.

iii) voor eigen rekening handelen wanneer 
zij orders van cliënten uitvoeren buiten 
een gereglementeerde markt of MTF om 
op georganiseerde, frequente en 
systematische wijze door een voor derden 
toegankelijk systeem ter beschikking te 
stellen om zich bezig te houden met 
transacties met hen;

Or. en

Amendement 390
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) geen exploitanten zijn met 
nalevingsverplichtingen krachtens 
Richtlijn 2003/87/EG 
(emissiehandelssysteem) in het geval van 
emissierechten;

Or. en

Motivering

Overige actoren die EMS verhandelen moeten onder de MiFID vallen.

Amendement 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als 
leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met 
betrekking tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan;

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle market makers en leden van een gereglementeerde markt of MTF hebben een vergunning 
als beleggingsonderneming nodig, ongeacht de soort financiële instrumenten waar zij in 
handelen.

Amendement 392
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als 
leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met 
betrekking tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan;

Schrappen

Or. en

Amendement 393
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 2



AM\901764NL.doc 15/164 PE489.464v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als 
leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met 
betrekking tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan;

Schrappen

Or. en

Amendement 394
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of MTF, met inbegrip van market 
makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten en emissierechten of 
derivaten daarvan; 

Krachtens artikel 2, lid 1, onder i), 
vrijgestelde personen die voor eigen 
rekening in financiële instrumenten 
handelen als leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met betrekking 
tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan 
hoeven niet tevens te voldoen aan de 
voorwaarden van deze vrijstelling;

Or. en

Motivering

De relatie tussen de vrijstellingen krachtens d) en i) moet worden verduidelijkt.

Amendement 395
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of MTF, met inbegrip van market 
makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten en emissierechten of 
derivaten daarvan;

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of MTF, met inbegrip van market 
makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten en emissierechten of 
derivaten daarvan, die moeten worden 
vrijgesteld krachtens enige andere 
toepasselijke vrijstelling die is opgenomen 
in artikel 2;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst is verwarrend en moet worden verduidelijkt.

Amendement 396
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als leden 
of deelnemers van een gereglementeerde 
markt of MTF, met inbegrip van market 
makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten en emissierechten of 
derivaten daarvan;

Deze vrijstelling laat onverlet dat personen 
die voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen als leden of 
deelnemers van een gereglementeerde 
markt of MTF, met inbegrip van market 
makers met betrekking tot 
grondstoffenderivaten en emissierechten of 
derivaten daarvan, kunnen worden 
vrijgesteld op grond van enig andere in dit 
artikel opgenomen toepasselijke 
vrijstelling;

Or. en

Motivering

De tekst "Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens artikel 2, lid 1, onder i) (…)" in het 
Commissievoorstel is verwarrend en moet worden verduidelijkt.  De beperking van de 
vrijstellingen moet meer gericht zijn op de doelstelling om activiteiten die hoogfrequente handel 
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vormen onder de MiFID te laten vallen zonder dat dit gevolgen heeft voor de activiteiten van 
ondernemingen die niet centraal staan in de MiFID.

Amendement 397
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) personen waarvan de 
beleggingsdiensten uitsluitend bestaan in 
het beheer van een 
werknemersparticipatieplan;

Schrappen

Or. en

Motivering

Tijdens de financiële crisis zijn werknemers en hun gezinnen spaargeld verloren door het 
enorme verlies aan waarde van de aandelen van hun werkgever. Het is onredelijk om 
beleggingsrisico en het risico je salaris kwijt te raken in dezelfde onderneming te concentreren. 
Het aanbieden van aandelen door de werkgever moet gelijkgesteld worden aan een 
beleggingsadvies.

Amendement 398
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) personen waarvan de 
beleggingsdiensten uitsluitend bestaan in 
het beheer van een 
werknemersparticipatieplan;

Schrappen

Or. en

Amendement 399
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) personen die beleggingsdiensten 
verrichten welke alleen betrekking hebben 
op zowel het beheer van een 
werknemersparticipatieplan als het 
verrichten van beleggingsdiensten 
uitsluitend voor hun moederonderneming, 
hun dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming;

f) personen die beleggingsdiensten 
verrichten welke alleen betrekking hebben 
op het verrichten van beleggingsdiensten 
uitsluitend voor hun 
moederondernemingen, hun 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederondernemingen;

Or. en

Motivering

Consumenten moeten niet minder beschermd worden wanneer de werkgever betrokken is dan 
wanneer het beleggingsadvies wordt verstrekt door een beleggingsonderneming.

Amendement 400
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) openbare instellingen die middelen 
ontvangen van, of effecten beheren voor, 
derden uit hoofde van een statutair 
openbaar belang en, daardoor, een of 
meerdere beleggingsdiensten verlenen;

Or. fr

Amendement 401
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor eigen rekening in financiële – voor eigen rekening in financiële 
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instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren, of

instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen wanneer zij orders van cliënten 
uitvoeren, of door gebruik te maken van 
algoritmische handel, of

Or. en

Amendement 402
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren, of

– voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen of

Or. de

Amendement 403
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen door orders van cliënten uit te 
voeren, of

voor eigen rekening in financiële 
instrumenten handelen, met uitzondering 
van personen die voor eigen rekening 
handelen wanneer zij orders van cliënten 
uitvoeren, of

Or. en

Amendement 404
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor eigen rekening handelen in 
financiële instrumenten door orders uit te 
voeren van de eigenaars en hun partners 
in het geval van gemeenschappelijk 
bestuurde ondernemingen; 

Or. de

Motivering

In de voorgestelde definities van moederonderneming en dochteronderneming wordt geen 
rekening gehouden met bepaalde bedrijfsvormen. In de energie-industrie hebben kleine en 
middelgrote bedrijven gezamenlijke handelshuizen opgezet om op de markt actief te blijven of te 
worden. Bij de herziening van de MiFID moet rekening worden gehouden met deze 
bedrijfsvormen om te zorgen voor evenwichtige en billijke regelgeving.

Amendement 405
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor eigen rekening handelen in 
emissierechten, met uitzondering van 
personen die geen exploitanten zijn met 
nalevingsverplichtingen krachtens 
Richtlijn 2003/87/EG 
(emissiehandelssysteem);

Or. en

Amendement 406
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– andere beleggingsdiensten dan handel 
voor eigen rekening in 

– andere beleggingsdiensten dan handel 
voor eigen rekening in 
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grondstoffenderivaten of 
derivatencontracten als bedoeld in bijlage 
I, deel C, punt 10, of emissierechten of 
derivaten daarvan verrichten voor de 
cliënten van hun hoofdbedrijf,

grondstoffenderivaten of 
derivatencontracten als bedoeld in bijlage 
I, deel C, punt 10, of emissierechten of 
derivaten daarvan verrichten voor de 
cliënten van hun hoofdbedrijf, voorzover 
de transacties die bij de verrichte 
beleggingsdiensten komen kijken, 
rechtstreeks verband houden met de 
afdekking van hun hoofdbedrijf of hun 
belangrijkste fysieke activiteiten,

Or. en

Amendement 407
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

mits dit in alle gevallen als een 
nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is aan 
te merken op het niveau van een 
geconsolideerde of niet-geconsolideerde 
groep, of van het hoofdbedrijf van de 
eigenaars en hun partners in geval van 
gemeenschappelijk bestuurde 
ondernemingen, en mits dit hoofdbedrijf 
niet bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

Or. en

Motivering

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This provision 
would put the burden of proof on continuous basis on persons that should demonstrate that they 
do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the other exemptions a self-
assessment applies.The amendment proposed is instead intended to avoid discriminations 
towards small and medium commercial companies that cannot afford to participate directly in 
traded markets to manage the risks related to their main business. This type of business model is 
widely used in the energy sector.
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Amendement 408
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en de 
omvang en kenmerken van het 
nevenbedrijf geen aanzienlijk aandeel 
vormen van, en geen invloed van 
betekenis hebben op de markt waarop het 
actief is, en mits het hoofdbedrijf niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

Or. en

Amendement 409
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG of het optreden als 
market maker met betrekking tot 
grondstoffenderivaten;

Or. en

Motivering

De definitie van "nevenactiviteit van hoofdbedrijf" moet eng zijn om de mogelijkheid te beperken 
dat er een ongelijk speelveld ontstaat waarin entiteiten die dezelfde activiteiten uitoefenen onder 
verschillende regelgeving vallen. Een gelijk speelveld zou de deelnemers, de eindgebruikers en 
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de marktintegriteit beschermen en zou tot gevolg hebben dat de mogelijkheid van 
regelgevingsarbitrage wordt uitgesloten omdat ervoor wordt gezorgd dat dezelfde activiteiten op 
consistente wijze worden behandeld.

Amendement 410
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

mits in alle gevallen de verlening van 
beleggingsdiensten van beperkt belang is 
en op groepsniveau als een nevenactiviteit 
van hun hoofdbedrijf is aan te merken en 
mits dit hoofdbedrijf niet bestaat in het 
verrichten van beleggingsdiensten in de zin 
van deze richtlijn of bankdiensten in de zin 
van Richtlijn 2006/48/EG;

Or. en

Amendement 411
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG ;

mits dit in alle gevallen als een 
nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is aan 
te merken op het niveau van een 
geconsolideerde of niet-geconsolideerde 
groep, en mits dit hoofdbedrijf niet bestaat 
in het verrichten van beleggingsdiensten in 
de zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG ;

Or. de

Amendement 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij zij lid of deelnemer op een 
handelsplatform zijn;

Or. en

Motivering

Iedere actor, ongeacht zijn hoofdbedrijf, die deelneemt op een handelsplatform moet onder 
hetzelfde regelgevingskader vallen.

Amendement 413
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) ondernemingen waarvan de 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan 
in het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties 
of op andere derivatenmarkten en op 
contante markten met als enig doel het 
afdekken van posities op 
derivatenmarkten, of die voor rekening 
van andere leden van deze zelfde markten 
handelen, of deze laatsten een prijs geven, 
en die door clearing members van deze 
markten worden gegarandeerd, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de door deze ondernemingen gesloten 
contracten bij clearing members van deze 
zelfde markten berust;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze vrijstelling lijkt niet langer relevant op de huidige markten.

Amendement 414
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) ondernemingen waarvan de 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan 
in het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties 
of op andere derivatenmarkten en op 
contante markten met als enig doel het 
afdekken van posities op 
derivatenmarkten, of die voor rekening 
van andere leden van deze zelfde markten 
handelen, of deze laatsten een prijs geven, 
en die door clearing members van deze 
markten worden gegarandeerd, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de door deze ondernemingen gesloten 
contracten bij clearing members van deze 
zelfde markten berust;

Schrappen

Or. en

Amendement 415
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) transmissiesysteembeheerders als 
omschreven in artikel 2, punt 4, van 
Richtlijn 2009/72/EG of artikel 2, punt 4, 
van Richtlijn 2009/73/EG bij de uitvoering 
van hun taken uit hoofde van deze 
richtlijnen, Verordening (EG) nr. 
714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 
of overeenkomstig deze verordeningen 
vastgestelde netwerkcodes of richtsnoeren. 

n) transmissie-, distributie-, opslag- en 
LNG-systeembeheerders als omschreven 
in artikel 2, punt 4, en artikel 2, punt 6, 
van Richtlijn 2009/72/EG of artikel 2, punt 
4, artikel 2, punt 6, of artikel 2, punt 9, 
van Richtlijn 2009/73/EG bij de uitvoering 
van hun taken uit hoofde van deze 
richtlijnen, Verordening (EG) nr. 
714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 
of overeenkomstig deze verordeningen 
vastgestelde netwerkcodes of richtsnoeren.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat de rol van transmissiesysteembeheerders wordt erkend en zij zijn terecht 
opgenomen in de tekst. Hetzelfde moet echter gelden voor distributiesysteembeheerders en 
"opslag- en LNG-systeembeheerders" overeenkomstig Richtlijn 2009/73/EG.

Amendement 416
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) personen die uitsluitend handelen 
voor eigen rekening, als onderdeel van 
een andere niet-financiële 
bedrijfsactiviteit, of als onderdeel van een 
niet-financiële 
grondstoffenhandelsactiviteit, om de 
productie/consumptie/niet-financiële 
activiteiten van de groep waar de persoon 
toe behoort af te dekken.

Or. en

Amendement 417
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) niet-financiële tegenpartijen voor 
wie de clearingverplichting 
overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. …/…[EMIR] niet 
geldt.

Or. de

Motivering

Er moet een vergelijkbare behandeling komen van niet-financiële ondernemingen krachtens de 
EMIR en de MiFID II. Krachtens de MiFID II mogen niet-financiële ondernemingen die 
krachtens de EMIR zijn vrijgesteld van de clearingverplichting niet worden aangemerkt als 
financiële instelling, omdat anders de vrijstelling van de EMIR-clearingverplichting voor niet-
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financiële ondernemingen zou worden ondermijnd. The amendment therefore makes it clear that 
non-financial counterparties which are not subject to the clearing obligation under Article 10 of 
EMIR are not investment firms within the meaning of MiFID either (and accordingly are not 
financial counterparties).

Amendement 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen en ondernemingen als bedoeld 
in de punten i, j en k worden niet als 
vrijgesteld beschouwd tenzij de relevante 
bevoegde autoriteit de vrijstelling verleent.

Or. en

Motivering

Bepaalde beleggingsondernemingen en/of personen moeten zich rechtvaardigen om te worden 
vrijgesteld zijn van deze richtlijn.

Amendement 419
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vereisten waar ondernemingen en 
personen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel niet van kunnen worden 
uitgezonderd omvatten, maar beperken 
zich niet tot:
- rapportageverplichtingen;
- verboden;
- positielimieten;
- consumentenbescherming; alsmede
- vergunningsvereisten.

Or. en
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Amendement 420
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot maatregelen 
ten aanzien van de vrijstellingen c) en i) 
om te verduidelijken wanneer een 
activiteit is aan te merken als een 
nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op 
groepsniveau, en om te bepalen wanneer 
een dienst als incidentele activiteit wordt 
verricht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gedelegeerde handelingen die bepaalde vrijstellingen verduidelijken en die verduidelijken 
wanneer een activiteit is aan te merken als een nevenactiviteit of wanneer een dienst als 
incidentele activiteit wordt verricht zijn niet nodig omdat dit kan verschillen van lidstaat tot 
lidstaat en derhalve op het niveau van de nationale tenuitvoerlegging moet worden behandeld.

Amendement 421
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot maatregelen 
ten aanzien van de vrijstellingen c) en i) 
om te verduidelijken wanneer een 
activiteit is aan te merken als een 
nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op 
groepsniveau, en om te bepalen wanneer 
een dienst als incidentele activiteit wordt 
verricht.

De ESMA beoordeelt eenmaal per jaar of 
de respectieve marktdeelnemers nog 
steeds voldoen aan de criteria voor de 
desbetreffende vrijstelling.
De ESMA stelt de respectieve 
marktdeelnemers binnen drie werkdagen 
in kennis van het resultaat van de 
beoordeling.
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Indien een marktdeelnemer niet meer 
voldoet aan de criteria, moet de 
marktdeelnemer acht dagen na ontvangst 
van de in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving van de ESMA aan alle 
normen van deze richtlijn voldoen. De 
marktdeelnemer moet aan alle normen 
voldoen tot het voor de ESMA duidelijk is 
dat weer aan alle criteria voor een 
vrijstelling is voldaan.

Or. en

Amendement 422
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot maatregelen 
ten aanzien van de vrijstellingen c) en i) 
om te verduidelijken wanneer een activiteit 
is aan te merken als een nevenactiviteit van 
het hoofdbedrijf op groepsniveau, en om te 
bepalen wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht.

De ESMA legt ontwerpen van technische 
regulerinsgnormen voor aan de 
Commissie met betrekking tot maatregelen 
ten aanzien van de vrijstellingen c) en i) 
om te verduidelijken wanneer een activiteit 
is aan te merken als een nevenactiviteit van 
het hoofdbedrijf op groepsniveau en 
waarin een drempel wordt vastgesteld om 
te bepalen wanneer een aandeel van en 
impact op de markt als aanzienlijk worden 
beschouwd, en om te bepalen wanneer een 
dienst als incidentele activiteit wordt 
verricht.

Or. en

Amendement 423
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
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stellen met betrekking tot maatregelen ten 
aanzien van de vrijstellingen c) en i) om te 
verduidelijken wanneer een activiteit is aan 
te merken als een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf op groepsniveau, en om te 
bepalen wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht.

stellen met betrekking tot maatregelen ten 
aanzien van de vrijstellingen c) en i) om te 
verduidelijken wanneer een activiteit is aan 
te merken als een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf op groepsniveau en van 
beperkt belang, en om te bepalen wanneer 
een dienst als incidentele activiteit wordt 
verricht.

Or. en

Amendement 424
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot maatregelen ten 
aanzien van de vrijstellingen c) en i) om te 
verduidelijken wanneer een activiteit is aan 
te merken als een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf op groepsniveau, en om te 
bepalen wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot maatregelen ten 
aanzien van de vrijstellingen c), d) en i) om 
te verduidelijken wanneer een activiteit is 
aan te merken als een nevenactiviteit van 
het hoofdbedrijf op groepsniveau, en om te 
bepalen wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht.

Or. en

Amendement 425
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

Schrappen

– de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
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activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;
– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

Or. en

Amendement 426
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is en of de omvang en 
kenmerken van het nevenbedrijf geen 
aanzienlijk aandeel vormen van, en geen 
invloed van betekenis hebben op de markt 
waarop het actief is, wordt ten minste met 
de volgende elementen rekening gehouden:

Or. en

Amendement 427
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;

a) de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;

Or. en
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Amendement 428
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

b) het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal en het met de activiteit 
gepaard gaande risico ten opzichte van de 
activiteiten van de groep; 

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk te voorzien in een duidelijke vrijstelling voor activiteiten van niet-financiële 
ondernemingen "welke de afdekking van productiegebonden en andere risico's behelzen". De 
definitie van een nevenactiviteit omvat daarom niet alleen a) de mate waarin de nevenactiviteit 
risico's vermindert, maar ook b) het nevenkarakter moet ook worden gerechtvaardigd door de 
omvang van de activiteit te vergelijken (aan de hand van het aangewende kapitaal of risico) met 
de omvang van het hoofdbedrijf.

Amendement 429
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal of het uit de activiteit 
voortvloeiende risico, beide ten opzichte 
van de activiteiten van de groep als 
geheel, waarbij de nevenactiviteit ten 
minste plaatsvindt op de markten die 
verband houden met de overige 
activiteiten.

Or. de

Motivering

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
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machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der 
eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und dabei sollte 
sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der 
Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Amendement 430
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

– het aandeel van het voor de uitvoering 
van de activiteit gebruikte kapitaal ten 
opzichte van het kapitaal op het niveau 
van de groep;

Or. en

Motivering

Er moeten meer elementen in ogenschouw worden genomen om te bepalen of een activiteit een 
nevenactiviteit van het hoofdbedrijf van een niet-financiële tegenpartij is. Dit is met name van 
belang voor energiebedrijven die activiteiten moeten ontwikkelen, ook in financiële 
instrumenten, om risico's te beheren die verband houden met de schommeling van prijzen van de 
grondstoffen die nodig zijn voor de commerciële activiteiten van hun groep.

Amendement 431
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

– het aandeel van het voor de uitvoering 
van de activiteit gebruikte kapitaal ten 
opzichte van het kapitaal op het niveau 
van de groep,
- de activiteit houdt verband met het 
beheer van grondstoffenrisico's of andere 
risico's die voortvloeien uit de 
commerciële activiteiten van de groep.

Or. en
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Motivering

Er moeten meer elementen in ogenschouw worden genomen om te bepalen of een activiteit een 
nevenactiviteit van het hoofdbedrijf van een niet-financiële tegenpartij is. Dit is met name van 
belang voor energiebedrijven die activiteiten moeten ontwikkelen, ook in financiële 
instrumenten, om risico's te beheren die verband houden met de schommeling van prijzen van de 
grondstoffen die nodig zijn voor de commerciële activiteiten van hun groep.

Amendement 432
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal; alsmede
- de mate waarin de activiteit een 
wezenlijke bron van inkomsten is op 
groepsniveau.

Or. en

Motivering

De definitie van "nevenactiviteit van hoofdbedrijf" moet eng zijn om de mogelijkheid te beperken 
dat er een ongelijk speelveld ontstaat waarin entiteiten die dezelfde activiteiten uitoefenen onder 
verschillende regelgeving vallen. Een gelijk speelveld zou de deelnemers, de eindgebruikers en 
de marktintegriteit beschermen en zou tot gevolg hebben dat de mogelijkheid van 
regelgevingsarbitrage wordt uitgesloten omdat ervoor wordt gezorgd dat dezelfde activiteiten op 
consistente wijze worden behandeld.

Amendement 433
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de mate waarin de activiteit wordt 
gebruikt voor het beheer van de 
commerciële risico's of het beheer van de 
kasmiddelen van het hoofdbedrijf;
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Or. en

Motivering

Als derde criterium c) moet worden gewaarborgd dat commerciële ondernemingen alleen 
handelen in financiële instrumenten die verband houden met het hoofdbedrijf van de groep van 
ondernemingen waartoe de entiteit/persoon behoort.

Amendement 434
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de activiteit houdt verband met het 
beheer van grondstoffenrisico's of andere 
risico's die voortvloeien uit de 
commerciële activiteiten van de groep.

Or. de

Motivering

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare Ausnahmeregelung 
für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die der Absicherung mit 
der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch geklärt werden, ob es 
sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der Tätigkeit (anhand des 
eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit 
verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit 
Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe 
zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Amendement 435
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het marktaandeel op de specifieke markt 
en de omvang van de aangehouden 
posities.

Or. en
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Amendement 436
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de activiteit houdt verband met het 
beheer van grondstoffenrisico's of andere 
risico's die voortvloeien uit de 
commerciële activiteiten van de groep.

Or. en

Motivering

Er moeten meer elementen in ogenschouw worden genomen om te bepalen of een activiteit een 
nevenactiviteit van het hoofdbedrijf van een niet-financiële tegenpartij is. Dit is met name van 
belang voor energiebedrijven die activiteiten moeten ontwikkelen, ook in financiële 
instrumenten, om risico's te beheren die verband houden met de schommeling van prijzen van de 
grondstoffen die nodig zijn voor de commerciële activiteiten van hun groep.

Amendement 437
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) systeemrelevantie van de som van de 
nettoposities en –uitzettingen van een 
onderneming als bedoeld in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. …/… [EMIR].

Or. en

Motivering

Een vierde criterium d) zorgt ervoor dat de EMIR-vrijstelling voor niet-financiële tegenpartijen 
zonder systeemrelevantie geldig blijft krachtens MiFID II. Door dit criterium op te nemen moet 
worden vermeden dat niet-financiële ondernemingen die geen systeemrelevantie hebben, en 
daardoor onder de clearingdrempel in EMIR blijven.
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Amendement 438
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- intragroeptransacties in de zin van 
artikel 3 van Verordening (EU) nr. …/… 
[EMIR] in het kader van liquiditeits- of 
risicobeheer. 

Or. de

Motivering

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen nach 
MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von der 
Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach EMIR 
unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der Beurteilung, 
ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, außer Betracht 
zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen Unternehmen 
einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines zentralen, effektiven 
Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine Unternehmenseinheit übertragen, 
welche(s) dann diese Risken für die gesamte Unternehmensgruppe über externe Transaktionen 
mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Amendement 439
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verplichtingen voor market making op 
gereglementeerde markten en MTF.

Or. de

Motivering

Er moet een vergelijkbare behandeling komen van niet-financiële ondernemingen krachtens de 
EMIR en de MiFID II. Krachtens de MiFID II mogen niet-financiële ondernemingen die 
krachtens de EMIR zijn vrijgesteld van de clearingverplichting niet worden aangemerkt als 
financiële instelling, omdat anders de vrijstelling van de EMIR-clearingverplichting voor niet-
financiële ondernemingen zou worden ondermijnd. Krachtens de EMIR geldt voor interne 
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transacties geen clearingverplichting, d.w.z. ze worden buiten beschouwing gelaten wanneer 
beoordeeld wordt of een niet-financiële onderneming de clearingdrempel overschrijdt.

Amendement 440
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2012] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 441
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de 
criteria te specificeren aan de hand 
waarvan wordt bepaald of een activiteit 
een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf is 
en houdt hierbij op zijn minst rekening 
met de volgende elementen:
a) de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;



AM\901764NL.doc 39/164 PE489.464v01-00

NL

b) het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal en het uit de activiteit 
voortvloeiende risico, beide ten opzichte 
van de activiteiten van de groep;
c) de activiteit houdt uitsluitend verband 
met het beheer van grondstoffenrisico's of 
andere risico's die voortvloeien uit de 
commerciële activiteiten van de groep.

Or. en

Amendement 442
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de 
criteria te specificeren aan de hand 
waarvan wordt bepaald of een activiteit 
een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf is 
en houdt hierbij op zijn minst rekening 
met de volgende elementen:
a) de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;
b) het feit dat de nevenactiviteiten een 
minderheid van de activiteiten moeten 
vormen op groepsniveau en op het niveau 
van de entiteit, tenzij het gaat om diensten 
die uitsluitend worden verstrekt aan 
andere leden van dezelfde groep;
c) het volume van de handel of de 
beleggingsdiensten in vergelijking met de 
situatie bij financiële instellingen die 
dezelfde activiteiten verrichten of dezelfde 
diensten verlenen;
d) de wenselijkheid om de blootstelling 
aan netto kredietrisico's te beperken tot 
niet-systeemrelevante niveaus;
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e) de omvang van het marktrisico dat 
gepaard gaat met de activiteit in 
verhouding tot het marktrisico dat 
voorvloeit uit het hoofdbedrijf.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________
*PB gelieve datum in te voegen: 12 maanden na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 443
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Vrijstellingen die op nationale basis worden ingevoerd zouden kunnen leiden tot steeds zwakkere 
regelgeving i.p.v. tot een Europese harmonisatie.

Amendement 444
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op personen van 

1. De lidstaten kunnen besluiten de 
artikelen 9, 15, 36, 37, 38, 39 en 41-58 
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wie zij de lidstaat van herkomst zijn en 
die:

van deze richtlijn niet toe te passen op 
personen die:

Or. en

Amendement 445
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– geen beleggingsdiensten mogen 
verrichten, met uitzondering van het 
verstrekken van beleggingsadvies, met of 
zonder het ontvangen en doorgeven van 
orders in effecten en rechten van 
deelneming in een instelling voor 
collectieve belegging, en

geen beleggingsdiensten mogen verrichten, 
met uitzondering van het verstrekken van 
beleggingsadvies, met of zonder het 
ontvangen en doorgeven van orders in 
effecten en rechten van deelneming in een 
instelling voor collectieve belegging, en 
het ontvangen en doorgeven van orders in 
effecten en rechten van deelneming in een 
instelling voor collectieve belegging op 
initiatief van de cliënt, en

Or. en

Amendement 446
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – streepje 3 – slotformule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits de activiteiten van deze personen op 
nationaal niveau aan een vergunning 
onderworpen en gereglementeerd zijn. In 
het kader van nationale regelingen worden 
deze personen aan vereisten onderworpen 
die ten minste analoog zijn aan de 
volgende vereisten uit hoofde van deze 
richtlijn:

mits de activiteiten van deze personen op 
nationaal niveau aan een vergunning 
onderworpen en gereglementeerd zijn. In 
het kader van nationale regelingen worden 
deze personen aan vereisten onderworpen 
die ten minste analoog zijn aan de 
volgende vereisten uit hoofde van deze 
richtlijn, rekening houdend met hun 
omvang, risicoprofiel en juridische status:

Or. en
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Amendement 447
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – streepje 3 – punt v – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de voorwaarden en procedures voor de 
vergunningverlening en het doorlopend 
toezicht vastgelegd in artikel 5, leden 1 en 
3, en de artikelen 7, 8, 9, 10, 21 en 22;

i) de voorwaarden en procedures voor de 
vergunningverlening en het doorlopend 
toezicht vastgelegd in artikel 5, leden 1 en 
3, en de artikelen 7, 8, 9, 10, 21, 22 en 23 
en de respectieve uitvoeringsmaatregelen 
die zijn vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 94;

Or. en

Motivering

Er moeten bepalingen over belangenconflicten worden opgenomen.

Amendement 448
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – streepje 3 – punt v – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) organisatorische eisen als 
vastgesteld in artikel 16, lid 3, en de 
respectieve uitvoeringsmaatregelen die 
zijn vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 94.

Or. en

Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat belangenconflicten worden voorkomen door adequate 
organisatie.

Amendement 449
Burkhard Balz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat personen 
die krachtens de eerste alinea van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn zijn 
uitgezonderd, vallen onder een 
overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG erkend 
beleggerscompensatiestelsel of onder een 
stelsel dat hun cliënten gelijkwaardige 
bescherming biedt.

De lidstaten schrijven voor dat personen 
die krachtens de eerste alinea van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn zijn 
uitgezonderd, vallen onder een 
overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG erkend 
beleggerscompensatiestelsel of onder een 
stelsel dat hun cliënten gelijkwaardige 
bescherming biedt. De lidstaten mogen 
professionele 
schadeloosheidsverzekeringen als 
alternatieve dekking toestaan, waar dit 
gepast is en in verhouding staat tot de 
omvang, het risicoprofiel en de juridische 
status van de personen die krachtens de 
eerste alinea van het toepassingsgebied 
van deze richtlijn zijn uitgezonderd.

Or. en

Amendement 450
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vereiste is niet van toepassing op 
producten die al moeten voldoen aan 
beleggersbeschermingsvereisten 
overeenkomstig een specifieke regeling 
zoals, maar niet beperkt tot, icbe's.

Or. en

Motivering

Producten als icbe's vallen onder een specifieke wettelijke regeling die al gedetailleerde 
beleggersbeschermingsvereisten bevat en die, volgens de laatste stand van de beraadslagingen 
over de herziening van het beleggerscompensatiestelsel (ICSD), niet onder het 
toepassingsgebied van deze tekst vallen.
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Amendement 451
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op grond van deze nationale 
regelingen mogen de bevoegde 
autoriteiten administratieve, 
voorbereidende of neventaken die verband 
houden met de verlening van 
vergunningen, de herziening van de 
voorwaarden voor de eerste vergunning 
en het reguliere toezicht op operationele 
bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 
5, 21 en 22, overeenkomstig de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 
69, lid 2, delegeren.

Or. en

Amendement 452
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "beleggingsdiensten en –activiteiten": 
iedere in deel A van bijlage I genoemde 
dienst of activiteit die betrekking heeft op 
één van de in deel C van bijlage I 
genoemde instrumenten; 

1) "beleggingsdiensten en –activiteiten": 
iedere in deel A van bijlage I genoemde 
dienst of activiteit die betrekking heeft op 
één van de in deel C en C bis van bijlage I 
genoemde instrumenten; 

Or. en

Motivering

Emissierechten moeten vallen onder de MiFID/MAR/MAD maar zijn niet van dezelfde aard als 
een financieel instrument en moeten in een speciale afdeling worden ondergebracht.

Amendement 453
Olle Schmidt
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namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 94 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot maatregelen 
ter specificatie van het volgende:

De ESMA mag ontwerpen van technische 
reguleringsnormen ontwikkelen ter 
specificatie van:

Or. en

Motivering

Dit moet worden gedaan dor de ESMA – technisch.

Amendement 454
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
________________
*PB gelieve datum invoegen: …

Or. en

Amendement 455
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "beleggingsadvies": het doen van 
gepersonaliseerde aanbevelingen aan een 
cliënt, hetzij op diens verzoek hetzij op 
initiatief van de beleggingsonderneming, 
met betrekking tot één of meer transacties 
die met financiële instrumenten verband 
houden;

3) "beleggingsadvies": het doen van 
onafhankelijke gepersonaliseerde 
aanbevelingen aan een cliënt, hetzij op 
diens verzoek hetzij op initiatief van de 
beleggingsonderneming, met betrekking tot 
één of meer transacties die verband 
houden met financiële instrumenten die 
niet worden geëmitteerd door de adviseur 
of een economisch afhankelijke emittent, 
die niet beïnvloed wordt door provisies, 
commissies, stimulansen of 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
gedaan door derden of een persoon die 
optreedt namens derden met betrekking 
tot de verlening van diensten aan 
cliënten;

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van het BEUC.

Amendement 456
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) "productinformatie": het doen van 
gepersonaliseerde aanbevelingen aan een 
cliënt, hetzij op diens verzoek hetzij op 
initiatief van de beleggingsonderneming, 
met betrekking tot één of meer transacties 
die met financiële instrumenten verband 
houden.

Or. en

Amendement 457
Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) "onafhankelijk beleggingsadvies": 
een beleggingsadvies dat is gebaseerd op 
een uitgebreide en billijke analyse van 
alle retailbeleggingen die kunnen voldoen 
aan de beleggingsbehoeften en –
doelstellingen van een retailcliënt, en een 
beleggingsadvies dat onpartijdig en 
onbeperkt is en waarvoor direct door de 
cliënt wordt betaald, hetgeen provisies, 
commissies en tegemoetkomingen die 
worden betaald of gedaan door derden of 
een persoon die optreedt namens derden 
met betrekking tot de verlening van de 
dienst aan cliënten, uitsluit; 

Or. en

Amendement 458
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "uitvoering van orders voor rekening 
van cliënten": optreden om 
overeenkomsten te sluiten tot verkoop of 
aankoop van één of meer financiële 
instrumenten voor rekening van cliënten. 
Uitvoering van orders omvat de sluiting 
van overeenkomsten tot het verkopen van 
door een kredietinstelling of 
beleggingsonderneming uitgegeven 
financiële instrumenten op het tijdstip van 
de uitgifte ervan;

4) "uitvoering van orders voor rekening 
van cliënten": optreden om 
overeenkomsten te sluiten tot verkoop of 
aankoop van één of meer financiële 
instrumenten voor rekening van cliënten 
inclusief in het kader van een back-to-
back handelsmodel. Uitvoering van orders 
omvat de sluiting van overeenkomsten tot 
het verkopen van door een kredietinstelling 
of beleggingsonderneming uitgegeven 
financiële instrumenten op het tijdstip van 
de uitgifte ervan;

Or. en

Motivering

Uit de formulering van de Commissie blijkt niet duidelijk dat de uitvoering van orders in het 
kader van een back-to-back model, dat op grote schaal gebruikt wordt voor cliëntclearing in de 
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EU, wordt beschouwd als de uitvoering van orders van cliënten.

Amendement 459
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) "handelen voor eigen rekening": met 
eigen kapitaal handelen in één of meer 
financiële instrumenten, hetgeen resulteert 
in het uitvoeren van transacties;

5) "handelen voor eigen rekening": met 
eigen kapitaal handelen in één of meer 
financiële instrumenten, hetgeen resulteert 
in het uitvoeren van transacties, inclusief 
"risicoloze aan- en verkopen" hetgeen 
bestaat in de uitvoering van orders van 
verschillende cliënten door deze orders 
elkaar te laten compenseren; 

Or. en

Amendement 460
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "market maker": een persoon die op de 
financiële markten doorlopend blijk geeft 
van de bereidheid voor eigen rekening en 
met eigen kapitaal te handelen door 
financiële instrumenten tegen door hem 
vastgestelde prijzen te kopen en te 
verkopen;

6) "market maker": een persoon die op de 
financiële markten doorlopend blijk geeft 
van de bereidheid voor eigen rekening en 
met eigen kapitaal te handelen door 
financiële instrumenten tegen door hem 
vastgestelde prijzen te kopen en te 
verkopen en die tegelijkertijd aanwezig is 
aan zowel de aanbod- als de vraagzijde 
van de markt. Deze definitie sluit 
personen uit die optreden als market 
maker krachtens verplichtingen of 
regelgeving;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat marktdeelnemers die de activiteit van market maker beoefenen tengevolge 
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van regelgevinsbepalingen (bijv. sectorspecifiek) niet onder het toepassingsgebied van de MiFID 
komen te vallen.

Amendement 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "market maker": een persoon die op de 
financiële markten doorlopend blijk geeft 
van de bereidheid voor eigen rekening en 
met eigen kapitaal te handelen door 
financiële instrumenten tegen door hem 
vastgestelde prijzen te kopen en te 
verkopen;

6) "market maker": een persoon die op de 
financiële markten doorlopend blijk geeft 
van de bereidheid voor eigen rekening en 
met eigen kapitaal te handelen door 
financiële instrumenten te kopen en te 
verkopen;

Or. en

Motivering

Zoals ook door SEC/CFTC wordt geadviseerd, moeten market makers worden aangemoedigd 
"regelmatig redelijke en aan de markt gerelateerde aan- en verkoopkoersen te verstrekken".

Amendement 462
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "kleine of middelgrote onderneming" 
voor de toepassing van deze richtlijn: een 
onderneming die op de grondslag van de 
eindejaarskoersen van de voorgaande drie 
kalenderjaren een gemiddelde 
beurswaarde had van minder dan 
100 000 000 EUR;

12) "kleine of middelgrote onderneming" 
voor de toepassing van deze richtlijn: de 
bestaande nationale concepten in de 
verschillende lidstaten.

Or. en

Motivering

De MiFID moet een weerspiegeling zijn van de Transparantierichtlijn waarin geen definitie is 
opgenomen van kleine en middelgrote ondernemingen en waarin het aan de lidstaten wordt 
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overgelaten dit te interpreteren aan de hand van de bestaande nationale concepten. De 
Commissie heeft namelijk in haar studie over de Transparantierichtlijn SEC(2011)1279 gesteld 
dat: "… wat in het ene land beschouwd wordt als een kleine genoteerde onderneming kan in een 
andere lidstaat worden gezien als een grote onderneming. Wanneer in deze studie wordt 
verwezen naar "kleine en middelgrote emittenten", wordt verwezen naar de bestaande nationale 
concepten in verschillende lidstaten."

Amendement 463
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "kleine of middelgrote onderneming" 
voor de toepassing van deze richtlijn: een 
onderneming die op de grondslag van de 
eindejaarskoersen van de voorgaande drie 
kalenderjaren een gemiddelde beurswaarde 
had van minder dan 100 000 000 EUR;

12) "kleine of middelgrote onderneming" 
voor de toepassing van deze richtlijn: een 
onderneming die op de grondslag van de 
eindejaarskoersen van de voorgaande drie 
kalenderjaren een gemiddelde beurswaarde 
had van minder dan 200 000 000 EUR;

Or. en

Amendement 464
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) "financieel instrument": alle 
instrumenten die zijn genoemd in deel C 
van bijlage I;

14) "financieel instrument": alle 
instrumenten die zijn genoemd in deel C 
van bijlage I en deel C bis van bijlage I 
uitsluitend in het kader van deze richtlijn, 
Verordening (EU) …/… [MiFIR] en van 
Verordening (EU) …/… 
[Marktmisbruikverordening] en Richtlijn 
(EU) nr. …/… [Marktmisbruikrichtlijn]; 

Or. en

Motivering

Emissierechten zijn van nature geen financiële instrumenten maar moeten vallen onder de 
MiFID/MiFIR en MAD/MAR.
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Amendement 465
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24) "moederonderneming": een 
moederonderneming in de zin van de 
artikelen 1 en 2 van Richtlijn 83/349/EEG 
van de Raad betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening;

24) "moederonderneming": een 
moederonderneming in de zin van de 
artikelen 1 en 2, alsmede een 
gemeenschappelijk bestuurde 
onderneming in de zin van artikel 32 van 
Richtlijn 83/349/EEG van de Raad 
betreffende de geconsolideerde 
jaarrekening;

Or. en

Motivering

De definities van moederondernemingen en dochterondernemingen (artikel 2, lid 1, letter b) met 
betrekking tot artikel 4, lid 2) zijn ontoereikend omdat dochterondernemingen die eigendom zijn 
van verscheidene aandeelhouders niet in aanmerking zullen komen. Deze bedrijfsvorm moet 
worden opgenomen in het huidige voorstel om een evenwichtige en billijke regelgeving te 
waarborgen. Derhalve moet de vrijstelling worden uitgebreid tot gemeenschappelijk bestuurde 
ondernemingen in de zin van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983.

Amendement 466
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25) dochteronderneming: een 
dochteronderneming in de zin van de 
artikelen 1 en 2 van Richtlijn 83/349/EEG, 
met inbegrip van elke dochteronderneming 
van een dochteronderneming van een 
moederonderneming die aan het hoofd van 
deze ondernemingen staat;

25) dochteronderneming: een 
dochteronderneming in de zin van de 
artikelen 1 en 2, alsmede een 
gemeenschappelijk bestuurde 
onderneming in de zin van artikel 32 van 
Richtlijn 83/349/EEG, met inbegrip van 
elke dochteronderneming van een 
dochteronderneming van een 
moederonderneming die aan het hoofd van 
deze ondernemingen staat;
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Or. en

Motivering

De definities van moederondernemingen en dochterondernemingen (artikel 2, lid 1, letter b) met 
betrekking tot artikel 4, lid 2) zijn ontoereikend omdat dochterondernemingen die eigendom zijn 
van verscheidene aandeelhouders niet in aanmerking zullen komen. Deze bedrijfsvorm moet 
worden opgenomen in het huidige voorstel om een evenwichtige en billijke regelgeving te 
waarborgen. Derhalve moet de vrijstelling worden uitgebreid tot gemeenschappelijk bestuurde 
ondernemingen in de zin van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983.

Amendement 467
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis) "het niveau van de groep" heeft 
betrekking op geconsolideerde en niet-
geconsolideerde groepen van 
ondernemingen die de nevenactiviteit 
verrichten voor hun aandeelhouders en 
hun partnerbedrijven, wanneer zij 
betrokken zijn bij dezelfde commerciële 
activiteit die het hoofdbedrijf van de groep 
is.

Or. en

Motivering

The term "on a group basis" should be defined. Current definitions of parent un-dertaking and 
subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. They 
usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure needs to 
be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. The 
amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that cannot 
afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their main 
business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access traded 
markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of the group 
members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet the 
requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated - financial 
institutes are ex-cluded from the exemption.
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Amendement 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27) "leidinggevend orgaan": het 
bestuursorgaan van een onderneming 
waarin de toezichtfunctie en de 
bestuursfunctie zijn verenigd, waarbij de 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
berust, en dat gemachtigd is de strategie, 
doelstellingen en algemene leiding vast te 
stellen. Het leidinggevend orgaan omvat 
personen die daadwerkelijk het beleid 
bepalen;

27) "leidinggevend orgaan": het (de) 
overeenkomstig het nationale recht 
aangewezen orgaan (organen) van een 
instelling, dat (die) gemachtigd is (zijn) de 
strategie, doelstellingen en algemene 
leiding van de instelling vast te stellen, en 
fungeert (fungeren) als toezichthouder op 
en bewaker van de besluitvorming van het 
management. Dit omvat personen die 
daadwerkelijk het beleid van de instelling 
bepalen.
In concreto hebben verwijzingen naar een 
leidinggevend orgaan betrekking op zowel 
de leidinggevende als toezichthoudende 
taken van het (de) in de eerste alinea 
genoemde orgaan (organen). Indien de 
leidinggevende en toezichthoudende taken 
van het leidinggevend orgaan 
overeenkomstig het nationaal recht 
toegewezen zijn aan verschillende 
organen of verschillende leden binnen 
een orgaan, wordt door de lidstaat 
onderscheid gemaakt tussen de 
verantwoordelijke organen of leden van 
het leidinggevend orgaan in 
overeenstemming met het nationale recht, 
tenzij anders bepaald in deze richtlijn. 
Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt onder "leidinggevende taak" 
verstaan: het vaststellen van de strategie, 
doelstellingen en algemene leiding van de 
instelling, terwijl onder 
"toezichthoudende taak" wordt verstaan: 
het toezicht op en de bewaking van de 
besluitvorming van het management;

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
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als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 469
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27) "leidinggevend orgaan": het 
bestuursorgaan van een onderneming 
waarin de toezichtfunctie en de 
bestuursfunctie zijn verenigd, waarbij de 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
berust, en dat gemachtigd is de strategie, 
doelstellingen en algemene leiding vast te 
stellen. Het leidinggevend orgaan omvat 
personen die daadwerkelijk het beleid 
bepalen;

27) leidinggevend orgaan: het 
bestuurorgaan van een 
beleggingsonderneming, marktexploitant 
of aanbieder van 
datarapporteringsdiensten, waarin de 
toezichtfunctie en de bestuursfuncties zijn 
verenigd, waarbij de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid berust, en dat 
gemachtigd is de strategie, doelstellingen 
en algemene leiding van de 
beleggingsonderneming, marktexploitant 
of aanbieder van 
datarapporteringsdiensten vast te stellen, 
met inbegrip van de personen die 
daadwerkelijk het beleid bepalen;

Or. en

Motivering

De definitie van leidinggevend orgaan moet consistent zijn met zowel MiFIR als MiFID. 
Hetzelfde amendement komt voor in MiFIR.

Amendement 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28) "leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie": het leidinggevend 
orgaan dat optreedt in zijn toezichtfunctie, 
die bestaat in het controleren en 
monitoren van de besluitvorming van het 
management;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 471
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30) "algoritmische handel": handel in 
financiële instrumenten waarbij een 
computeralgoritme automatisch individuele 
parameters van orders vaststelt (zoals of 
het order moet worden ingevoerd, het 
tijdstip, de prijs of de omvang van het 
order, of hoe het order nadat het is 
ingevoerd, moet worden beheerd), met 
weinig of geen menselijke tussenkomst. 
Een systeem dat alleen voor de routering 
van orders naar een of meerdere 
handelsplatforms, dan wel voor de 
bevestiging van orders wordt gebruikt, valt 
niet onder deze definitie;

30) "algoritmische handel": handel in 
financiële instrumenten waarbij een 
computeralgoritme automatisch alle, alle 
wezenlijke of een aanzienlijk deel van de 
individuele parameters van orders vaststelt 
(zoals of het order moet worden ingevoerd, 
het tijdstip, de prijs of de omvang van het 
order, of hoe het order nadat het is 
ingevoerd, moet worden beheerd), met 
weinig of geen menselijke tussenkomst. 
Een systeem dat alleen voor de routering 
van orders naar een of meerdere 
handelsplatforms, dan wel voor de 
bevestiging van orders wordt gebruikt, valt 
niet onder deze definitie;

Or. en

Motivering

De door de Commissie gehanteerde definitie van algoritmische handel omvatte alle 
ondernemingen die algoritmen gebruiken als onderdeel van hun handelstrategie, met inbegrip 
van geautomatiseerde gegevensverwerking na uitvoering. In dit amendement wordt de term 
verduidelijkt.

Amendement 472
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "hoogfrequente handel": 
algoritmische handel met de volgende 
kenmerken:
1) zeer groot aantal orders in vergelijking 
met het aantal orders dat wordt geplaatst 
door deelnemers die actief zijn op het 
platform in kwestie;
2) snelle annulering/vervanging van 
orders;
3) handelen met eigen kapitaal;
5) geen significante nettopositie aan het 
eind van de dag (horizontale positie);
6) innemen van posities voor zeer korte 
aanhoudingsperioden; 
7) hanteren van zeer lage marges per 
transactie;
8) gebruik van 
orderafhandelingssystemen met 
snelheden in de buurt van de minimale 
latentie van een transactie;
9) gebruik van colocatie/persoonlijke 
dienstverlening en toevoer van 
afzonderlijke gegevens;
10) focus op zeer liquide instrumenten;
11) gebruik van computerprogramma's of 
algoritmes voor geautomatiseerde 
besluitvorming bij het plaatsen, 
aanmaken, routeren en uitvoeren van 
orders.
de ESMA toetst jaarlijks de juistheid van 
bovenstaande definitie om ervoor te 
zorgen dat deze consistent is met 
marktontwikkelingen, geschikt is voor de 
reeks effecten in kwestie en op de juiste 
wijze wordt gecontroleerd door 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, en brengt verslag uit aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. 

Or. en
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Motivering

Als hoogfrequente handel wordt gedefinieerd, is het belangrijk de minimumcriteria te bepalen 
voor een strategie waarbij hoogfrequente handel wordt gebruikt zodat deze strategie kan worden 
vastgesteld en toegepast in de context van artikel 17.3. De ESMA moet regelmatig de 
geschiktheid van die criteria toetsen om ervoor te zorgen dat ze de ontwikkelingen op de markt 
volgen.

Amendement 473
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "strategie voor hoogfrequente 
handel": handelsstrategie die wordt 
gebruikt in een financieel instrument 
waarbij een beroep wordt gedaan op 
hoogfrequente handel en die ten minste 
vijf van onderstaande kenmerken heeft:
i) er wordt gebruik gemaakt van colocatie- 
of persoonlijke hostingvoorzieningen;
ii) er wordt gebruik gemaakt van directe 
markttoegang;
iii) de dagelijkse omloopsnelheid van de 
portefeuille bedraagt ten minste 50%;
iv) de order-transactieratio is groter dan 
4:1;
v) het aandeel geannuleerde orders (met 
inbegrip van gedeeltelijke annuleringen) 
bedraagt meer dan 20%;
vi) de meerderheid van de ingenomen 
posities wordt dezelfde dag afgewikkeld;
vii) meer dan 50% van de orders of 
transacties vindt plaats op 
handelsplatforms waar kortingen of 
rabatten worden aangeboden voor orders 
die liquiditeit opleveren en voor deze 
rabatten in aanmerking komen;

Or. en
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Motivering

Er moet een definitie komen voor "strategieën voor hoogfrequente handel" om een onderscheid 
aan te brengen tussen andere beleggers op de markt, en daarom wordt in dit amendement 
voorgesteld een aantal criteria aan te scherpen zodat degenen die zich bedienen van strategieën 
voor hoogfrequente handel de regels niet kunnen omzeilen. 

Amendement 474
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "hoogfrequente handel": vorm 
van algoritmische handel waarvan het 
rendement afhangt van het gebruik van 
technologie om orders te kunnen 
doorgeven, annuleren of wijzigen met 
intervallen die de minimale fysieke 
latentie van het mechanisme voor het 
doorgeven, annuleren of wijzigen van 
orders benadert;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk hoogfrequente handel te onderscheiden van algoritmes in handelsstrategieën 
die niet afhankelijk zijn van een snellere reactietijd dan die van andere marktdeelnemers.

Amendement 475
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "hoogfrequente handel": handel 
in financiële instrumenten waarbij een 
computerprogramma automatisch 
individuele parameters van orders, 
toegang tot uitvoeringslocaties, toegang 
tot marktgegevens en de routering van 
orders bepaalt, en die de volgende 
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kenmerken heeft: 
a) zeer hoge order-transactieratio;
b) zeer korte aanhoudingsperioden;
c) gebruik van colocatievoorzieningen;
d) dagelijkse omloopsnelheid van de 
portefeuille van ten minste 50%;
Bevoegde autoriteiten bepalen individuele 
kenmerken voor elk handelsplatform op 
grond van de kenmerken en liquiditeit 
daarvan. 

Or. en

Amendement 476
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "strategie voor hoogfrequente 
handel": handelsstrategie bij het 
handelen voor eigen rekening in een 
financieel instrument waarbij een beroep 
wordt gedaan op hoogfrequente handel, 
met op zijn minst vier van de volgende 
kenmerken:
(i) er wordt gebruik gemaakt van 
colocatievoorzieningen of directe 
markttoegang;
(ii) de dagelijkse omloopsnelheid van de 
portefeuille bedraagt ten minste 50%;
(iii) de order-transactieratio is groter dan 
4:1;
(iv) het aandeel geannuleerde orders 
bedraagt meer dan 20%;
(v) de meerderheid van de ingenomen 
posities wordt dezelfde dag nog 
afgewikkeld;
(vi) meer dan 50% van de orders of 
transacties vindt plaats op 
handelsplatforms waar kortingen of 
rabatten worden aangeboden voor orders 
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die liquiditeit opleveren en voor deze 
rabatten in aanmerking komen;

Or. en

Amendement 477
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis) "algoritmische handelsstrategie 
voor hoogfrequente handel": 
algoritmische handelsstrategie die wordt 
gekenmerkt door het innemen van posities 
voor korte perioden, met gebruikmaking 
van orderafhandelingssystemen met 
snelheden in de buurt van de minimale 
latentie van een transactie, alsook door 
infrastructuur die bedoeld is om netwerk- 
en andere soorten latenties permanent tot 
een minimum te beperken, hetgeen 
onafhankelijk geschiedt van de reeks 
orders die bij de beleggingsonderneming 
worden ingediend door cliënten.  
In concreto kan een algoritmische 
handelsstrategie voor hoogfrequente 
handel, zoals hierboven is gedefinieerd, 
een of meer van de volgende elementen 
bevatten:
a) het plaatsen, aanmaken, routeren en 
uitvoeren van orders wordt verzorgd door 
het systeem zonder menselijk ingrijpen 
voor elke afzonderlijke transactie of 
order; 
b) een kort tijdsbestek voor het openen en 
sluiten van posities;
c) een hoge dagelijkse omloopsnelheid 
van de portefeuille;
d) hoge order-transactieratio per dag; 
alsmede
e) beëindiging van een handelsdag op of 
in de buurt van een horizontale positie.



AM\901764NL.doc 61/164 PE489.464v01-00

NL

Or. en

Motivering

Ingegeven door een informeel document van de Commissie.

Amendement 478
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 ter) "handelsstrategie voor 
hoogfrequente handel": handelsstrategie 
bij het handelen voor eigen rekening in 
een financieel instrument waarbij een 
beroep wordt gedaan op hoogfrequente 
handel en die de volgende kenmerken 
heeft:
(i) er wordt gebruik gemaakt van 
colocatievoorzieningen;
(ii) de dagelijkse omloopsnelheid van de 
portefeuille bedraagt ten minste 50%;
(iii) de order-transactiesratio is groter dan 
250:1 per dag;
(iv) het aandeel geannuleerde orders 
bedraagt meer dan 20%;
(v) de meerderheid van de ingenomen 
posities wordt dezelfde dag nog 
afgewikkeld.
De ESMA toetst jaarlijks de juistheid van 
bovenstaande criteria om ervoor te zorgen 
dat ze consistent zijn met de 
marktontwikkelingen, geschikt zijn voor 
de reeks effecten in kwestie en adequaat 
worden gecontroleerd door 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's, en brengt verslag uit aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. 

Or. en
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Motivering

Als hoogfrequente handel wordt gedefinieerd, is het belangrijk de minimumcriteria te bepalen 
voor een strategie waarbij hoogfrequente handel wordt gebruikt zodat deze strategie kan worden 
vastgesteld en toegepast in de context van artikel 17.3. De ESMA moet regelmatig de 
geschiktheid van die criteria toetsen om ervoor te zorgen dat ze meegaan met de ontwikkelingen 
op de markt.

Amendement 479
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 ter) "handelsstrategie met 
hoogfrequente handel": algoritmische 
handelsstrategie die wordt gekenmerkt 
door het innemen van posities voor korte 
perioden, met gebruikmaking van 
orderafhandelingssystemen met 
snelheden in de buurt van de minimale 
latentie van een transactie, alsook door 
infrastructuur die bedoeld is om netwerk- 
en andere soorten latenties permanent tot 
een minimum te beperken, los van de 
reeks orders die bij de 
beleggingsonderneming worden 
ingediend door klanten.  
In concreto kan een algoritmische 
handelsstrategie voor hoogfrequente 
handel, zoals hierboven is gedefinieerd, 
een of meer van de volgende elementen 
bevatten:
- het plaatsen, aanmaken, routeren en 
uitvoeren van orders wordt verzorgd door 
het systeem zonder menselijk ingrijpen 
voor elke afzonderlijke transactie of 
order; 
- een kort tijdsbestek voor het openen en 
sluiten van posities;
- een hoge dagelijkse omloopsnelheid van 
de portefeuille;
- hoge order-transactieratio per dag; 
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alsmede
- beëindiging van een handelsdag op of in 
de buurt van een horizontale positie.

Or. en

Motivering

Definitie als voorgesteld in een informeel document van de Commissie. 

Amendement 480
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 quinquies) "gesponsorde toegang": 
regeling aan de hand waarvan een 
beleggingsonderneming die lid, deelnemer 
of gebruiker van een handelsplatform is, 
cliënten toestemming verleent orders 
elektronisch en rechtstreeks door te geven 
aan een gespecificeerd handelsplatform 
met gebruikmaking van de 
handelsidentificatie van de 
beleggingsonderneming zonder dat die 
orders eerst de interne elektronische 
handelssystemen van de 
beleggingsonderneming passeren. 

Or. en

Motivering

Het doel van dit voorstel voor een amendement is om de verschillende methoden te benadrukken 
waarmee marktdeelnemers toegang kunnen hebben tot een handelsplatform. Deze formulering 
komt uit de ESMA-richtsnoeren over systemen en controles van 22 december 2011, ref. 
ESMA/2011/456.

Amendement 481
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 30 sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 sexies) "naakte" of "ongefilterde" 
toegang tot een gereglementeerde markt 
of MTF, waarbij de orders van een cliënt 
niet worden onderworpen aan een 
controle voordat ze naar een 
gereglementeerde markt of MTF worden 
gestuurd, is verboden onder MiFID. 
Daarom mag een cliënt met gesponsorde 
toegang nooit een order naar een 
handelsplatform kunnen sturen zonder 
dat de order voorafgaand aan de 
transactie wordt gecontroleerd door de 
beleggingsonderneming. 

Or. en

Motivering

Het doel van dit voorstel voor een amendement is om de verschillende methoden te benadrukken 
waarmee marktdeelnemers toegang kunnen hebben tot een handelsplatform. Deze formulering 
komt uit de ESMA-richtsnoeren over systemen en controles van 22 december 2011, ref. 
ESMA/2011/456.

Amendement 482
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31) "directe elektronische toegang" in 
verband met een handelsplatform: een 
regeling waarbij een lid of deelnemer van 
een handelsplatform een persoon toestaat 
van zijn handelscode gebruik te maken, 
zodat de betrokken persoon in staat is 
orders met betrekking tot een financieel 
instrument langs elektronische weg direct 
aan een handelsplatform door te geven. 
Deze definitie bestrijkt dergelijke 
regelingen, ongeacht of de persoon al dan 
niet van de infrastructuur van het lid of 
de deelnemer gebruikmaakt, alsook alle 
verbindingssystemen die door het lid of de 
deelnemer beschikbaar worden gesteld om 

Schrappen
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de orders door te geven;

Or. en

Amendement 483
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31) "directe elektronische toegang" in 
verband met een handelsplatform: een 
regeling waarbij een lid of deelnemer van 
een handelsplatform een persoon toestaat 
van zijn handelscode gebruik te maken, 
zodat de betrokken persoon in staat is 
orders met betrekking tot een financieel 
instrument langs elektronische weg direct 
aan een handelsplatform door te geven. 
Deze definitie bestrijkt dergelijke 
regelingen, ongeacht of de persoon al dan 
niet van de infrastructuur van het lid of 
de deelnemer gebruikmaakt, alsook alle 
verbindingssystemen die door het lid of de 
deelnemer beschikbaar worden gesteld om 
de orders door te geven;

31) "directe elektronische toegang": 
regeling aan de hand waarvan een 
beleggingsonderneming die lid, deelnemer 
of gebruiker van een handelsplatform is, 
cliënten toestemming verleent orders 
elektronisch door te geven aan de interne 
elektronische handelssystemen van de 
beleggingsonderneming voor 
automatische doorzending naar een 
gespecificeerd handelsplatform met 
gebruikmaking van de 
handelsidentificatie van de 
beleggingsonderneming;

Or. en

Motivering

Het doel van dit voorstel voor een amendement is om de verschillende methoden te benadrukken 
waarmee marktdeelnemers toegang kunnen hebben tot een handelsplatform. Deze formulering 
komt uit de ESMA-richtsnoeren over systemen en controles van 22 december 2011, ref. 
ESMA/2011/456.

Amendement 484
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31) "directe elektronische toegang" in 31) "directe markttoegang" in verband met 
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verband met een handelsplatform: een 
regeling waarbij een lid of deelnemer van 
een handelsplatform een persoon toestaat 
van zijn handelscode gebruik te maken, 
zodat de betrokken persoon in staat is 
orders met betrekking tot een financieel 
instrument langs elektronische weg direct 
aan een handelsplatform door te geven. 
Deze definitie bestrijkt dergelijke 
regelingen, ongeacht of de persoon al dan 
niet van de infrastructuur van het lid of de 
deelnemer gebruikmaakt, alsook alle 
verbindingssystemen die door het lid of de 
deelnemer beschikbaar worden gesteld om 
de orders door te geven;

een handelsplatform: een regeling waarbij 
een lid of deelnemer van een 
handelsplatform een persoon toestaat van 
zijn handelscode gebruik te maken, zodat 
de betrokken persoon in staat is orders met 
betrekking tot een financieel instrument 
langs elektronische weg direct aan een 
handelsplatform door te geven. Deze 
definitie bestrijkt dergelijke regelingen, 
ongeacht of de persoon al dan niet van de 
infrastructuur van het lid of de deelnemer 
gebruikmaakt, alsook alle 
verbindingssystemen die door het lid of de 
deelnemer beschikbaar worden gesteld om 
de orders door te geven;

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar directe elektronische toegang moeten worden veranderd in "directe 
markttoegang" om op één lijn te komen met de in februari 2012 gepubliceerde technische 
richtsnoeren van de ESMA "Systemen en interne beheersing in een geautomatiseerde 
handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten" 
ESMA/2012/122 (EN).

Amendement 485
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31) "directe elektronische toegang" in 
verband met een handelsplatform: een 
regeling waarbij een lid of deelnemer van 
een handelsplatform een persoon toestaat 
van zijn handelscode gebruik te maken, 
zodat de betrokken persoon in staat is 
orders met betrekking tot een financieel 
instrument langs elektronische weg direct 
aan een handelsplatform door te geven. 
Deze definitie bestrijkt dergelijke 
regelingen, ongeacht of de persoon al dan 
niet van de infrastructuur van het lid of de 
deelnemer gebruikmaakt alsook alle 
verbindingssystemen die door het lid of de 
deelnemer beschikbaar worden gesteld om 

31) "directe elektronische toegang" in 
verband met een handelsplatform: een 
regeling waarbij een lid of deelnemer van 
een handelsplatform een persoon toestaat 
van zijn handelscode gebruik te maken, 
zodat de betrokken persoon in staat is 
orders met betrekking tot een financieel 
instrument langs elektronische weg direct 
aan een handelsplatform door te geven. 
Deze definitie bestrijkt het gebruik door de 
persoon van de infrastructuur van het lid;
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de orders door te geven;

Or. en

Amendement 486
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31 bis) "directe markttoegang": regeling 
aan de hand waarvan een lid of 
deelnemer van een handelsplatform een 
persoon toestemming verleent zijn of haar 
handelscode te gebruiken zodat deze 
persoon orders elektronisch door kan 
geven aan de interne elektronische 
handelssystemen van de 
beleggingsonderneming voor 
automatische doorzending naar een 
gespecificeerd handelsplatform met 
gebruikmaking van de handelscode van 
de beleggingsonderneming; 

Or. en

Amendement 487
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31 ter) "gesponsorde toegang": regeling 
aan de hand waarvan een lid of 
deelnemer van een handelsplatform een 
persoon toestemming verleent zijn of haar 
handelscode te gebruiken zodat deze 
persoon met gebruikmaking van de 
handelscode van de 
beleggingsonderneming orders door kan 
geven aan een gespecificeerd 
handelsplatform zonder dat die orders 
eerst de interne elektronische 
handelssystemen van de 
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beleggingsonderneming passeren; 

Or. en

Amendement 488
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "compenserende aan- en 
verkopen": transacties die bestaan uit 
twee of meer componenten waarbij een 
beleggingsonderneming of 
marktdeelnemer wordt ingezet als partij 
voor elke component, met als doel om één 
of meer orders van cliënten te 
vergemakkelijken, en die er niet toe leiden 
dat de beleggingsonderneming 
marktrisico's moet nemen;

Or. en

Motivering

Dit is een definitie van de term compenserende aan- en verkopen, die zich onderscheidt van 
handelen met eigen kapitaal. Bij compenserende aan- en verkopen treedt de 
onderneming/marktdeelnemer op als centrale trader en fungeert hij of zij als koper voor de 
verkoper en als verkoper voor de koper. Tot deze vorm van handel kan worden overgegaan om 
cliëntentransacties te vergemakkelijken en/of om transacties anoniem te houden.

Amendement 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "marktverstorende posities": 
posities die de risico's die rechtstreeks 
gerelateerd zijn aan commerciële 
activiteiten omtrent de grondstof niet 
feitelijk beperken, zich boven het vereiste 
niveau bevinden om voldoende liquiditeit 
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te verschaffen voor posities die de risico's 
die direct gerelateerd zijn aan 
commerciële activiteiten omtrent de 
grondstof wel feitelijk beperken, of die 
anderszins de prijsvormende functie van 
de markt verstoren.  

Or. en

Motivering

Noodzakelijke definitie om een onderscheid te maken tussen speculatieve en hedgingposities.

Amendement 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "beleggingsverzekeringen": 
verzekeringscontracten waarbij het 
bedrag dat aan de klant moet worden 
betaald, wordt gekoppeld aan de 
marktwaarde van een activum of de 
uitbetaling van een activum of 
referentiewaarde, en waarbij de klant het 
activum niet rechtstreeks in bezit heeft;  

Or. en

Motivering

Beleggingsverzekeringen moeten worden opgenomen in de werkingssfeer van MiFID.

Amendement 491
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "buitensporige speculatie", voor 
het toepassingsgebied van deze 
verordening: handelsactiviteit in activa 
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onder verkoopcontract van zulke activa 
voor uitvoering in de toekomst, verricht op 
een handelsplatform of OTC-markt of 
onderworpen aan de voorschriften 
daarvan, ten aanzien van een 
prijsvormingscontract van betekenis dat 
een aanzienlijk risico op 
prijsschommelingen, verstoringen of 
ongerechtvaardigde veranderingen in de 
normale prijsvorming van zulke activa 
teweegbrengt of inhoudt, of ertoe leidt dat 
de prijsvorming afwijkt van de 
grondbeginselen; 

Or. en

Motivering

Speculanten zijn nodig op grondstoffenmarkten om liquiditeit te verschaffen voor bonafide 
hedging als er geen evenwicht bestaat tussen de "lange" en "korte" hedgers. Op sommige 
grondstoffenmarkten is het volume van hedgers echter lager dan van speculanten, wat het risico 
met zich meebrengt dat prijsniveaus en schommelingen niet meer worden veroorzaakt door de 
grondbeginselen. Met een definitie van "buitensporige speculatie" hebben toezichtsautoriteiten 
en markten een extra rechtvaardiging om op te treden teneinde de belangen van hedgers te 
beschermen.

Amendement 492
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "marktverstorende posities": 
posities die worden aangehouden door 
personen of een groep of categorie 
personen, die de risico's die rechtstreeks 
gerelateerd zijn aan commerciële 
activiteiten omtrent de grondstof niet 
feitelijk beperken en waarbij de 
tegenpartij de risico's die rechtstreeks 
gerelateerd zijn aan zijn of haar 
commerciële activiteiten niet feitelijk 
beperkt. 

Or. en
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Amendement 493
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "activiteiten ter beperking van de 
risico's van het hoofdbedrijf": het 
afdekken van productiegebonden, 
verkoopgerelateerde en andere risico's.

Or. en

Motivering

Gezien het belang van de definitie van hedging voor vrijstelling, moet de intentie van de 
Commissie, aangekondigd in overweging 88, rechtstreeks worden overgenomen in de richtlijn. 
Handelen om diverse risico's af te dekken, is de sleutel naar veiligere groothandelsmarkten. Om 
niet-financiële ondernemingen in staat te stellen zo veel mogelijk risico's af te dekken, moet het 
afdekken van aan de verkoop gerelateerde risico's aan de definitie worden toegevoegd.

Amendement 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 ter) "totale kosten van de 
dienstverlening": alle kosten die de cliënt 
moet betalen aan een 
beleggingsonderneming bij het afnemen 
van een beleggingsdienst of financieel 
instrument, berekend op jaarbasis, 
bestaand uit:
a) de jaarlijkse beheerskosten;
b) kosten voor bewaring en administratie;
c) prestatiekosten, gebaseerd op het 
gepubliceerde prestatietarief over de 
laatste 12 maanden of het gemiddelde 
over maximaal 3 jaar als de gegevens 
beschikbaar zijn; 
d) bemiddelingskosten, gebaseerd op het 
gepubliceerde prestatietarief over de 
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laatste 12 maanden of het gemiddelde 
over maximaal 3 jaar als de gegevens 
beschikbaar zijn; 
e) de totale kosten van alle aan de 
transacties ten grondslag liggende 
fondsen, d.w.z. de doorlopende kosten als 
een fonds investeert in een icbe-fonds, 
indexfondsen (ETF's) of 
beleggingsfondsen met een vaste looptijd 
of enig ander gegroepeerd instrument; 
f) alle andere kosten;
De totale kosten voor de dienstverlening 
worden berekend als percentage op 
jaarbasis.

Or. en

Motivering

Met deze definitie wordt ervoor gezorgd dat alle kosten voor de belegger worden gespecificeerd, 
wat resulteert in een hoge mate van openheid en transparantie.

Amendement 495
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 ter) "bonafide hedgingtransactie": 
a) een transactie of positie die
i) een vervanging vormt voor transacties 
die zijn of worden afgehandeld of posities 
die zijn of worden ingenomen op een later 
tijdstip in een fysiek bestaand 
verkoopkanaal;
ii) economisch geschikt is voor de 
beperking van de risico's bij de 
bedrijfsvoering en de leiding van een 
commerciële onderneming; 
en
iii) ontstaat als gevolg van de mogelijke 
verandering in de waarde van
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- de activa die een persoon bezit, 
produceert, vervaardigt, verwerkt of 
verhandelt, of verwacht te zullen bezitten, 
produceren, vervaardigen, verwerken of 
verhandelen; 
- de passiva die een persoon bezit of 
verwacht te zullen krijgen; of
- diensten die een persoon levert of 
afneemt, of verwacht te zullen leveren of 
afnemen;
of
b) een transactie of positie die de risico's 
beperkt die verbonden zijn aan een positie 
die voortkomt uit een derivaat dat
i) was uitgevoerd ter compensatie van een 
tegenpartij waarvoor de transactie zou 
doorgaan voor een bonafide 
hedgingtransactie volgend op punt a);
ii) of voldoet aan de eisen in punt a).

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een definitie van een hedge te geven om de economische voordelen van 
grondstoffenmarkten te bevorderen. Bij markttoezicht moeten de belangen van de partijen 
worden behartigd die zijn blootgesteld aan grondstofprijzen, hetgeen een onvermijdelijk gevolg 
is van deze vorm van handel en niet inherent is aan het bieden op prijzen. Vrijstellingen moeten 
aan deze definitie worden gekoppeld, zoals ook het geval is in de Verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur (EMIR) of in de Dodd-Frank-wet.

Amendement 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 ter) "totale beleggingskosten": alle 
kosten die de cliënt moet betalen bij het 
afnemen van een beleggingsdienst of 
financieel instrument via een 
verkoopkanaal, met inbegrip van de totale 
kosten van de dienstverlening, berekend 
op jaarbasis, te weten:
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a) platformkosten als die niet zijn 
inbegrepen in de totale kosten van de 
dienstverlening;
b) begin- en eindkosten, geamortiseerd 
over vijf jaar als de geschatte lengte van 
de belegging, tenzij anders vermeld;
c) honoraria van adviseurs, verminderd 
met kortingen die zijn uitgekeerd aan 
cliënten, geamortiseerd over vijf jaar als 
de geschatte lengte van de belegging, 
tenzij anders vermeld;
d) alle andere kosten.
De totale beleggingskosten worden 
berekend als percentage op jaarbasis.

Or. en

Motivering

Met deze definitie wordt ervoor gezorgd dat alle kosten voor de belegger worden gespecificeerd, 
wat resulteert in een hoge mate van openheid en transparantie.

Amendement 497
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen, in het 
bijzonder met betrekking tot lid 2, punt 30 
bis.

Or. en

Motivering

Als de definitie van strategieën voor hoogfrequente handel te beperkend of niet beperkend 
genoeg blijkt te zijn, moet het mogelijk zijn gebruik te maken van gedelegeerde handelingen om 
verbeteringen aan te brengen.
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Amendement 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren of zo 
nodig te wijzigen om rekening te houden 
met:
a) technische ontwikkelingen op de 
financiële markten;
b) de in artikel 34 ter, onder b), van 
Verordening (EU) .../... van het Europees 
Parlement en de Raad van ... [MAR] 
bedoelde lijst van misbruikpraktijken, in 
het bijzonder met betrekking tot 
hoogfrequente handel en met inbegrip 
van, maar niet uitsluitend de 
koersmanipulatietechnieken "spoofing", 
"quote stuffing" en "layering". 

Or. en

Amendement 499
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren en aan de 

3. De ESMA kan ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen 
ontwikkelen om technische elementen van 
de in lid 1 van dit artikel vervatte definities 
te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen.
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marktontwikkelingen aan te passen.

De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* aan de Commissie voor. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om technische bestanddelen van de definities te specificeren aan de hand van 
MiFID is in feite een bevoegdheid om de werkingssfeer van de richtlijn te wijzigen. Als het hier 
slechts een technische bevoegdheid betreft om definities aan te passen aan marktontwikkelingen, 
is de ESMA beter gekwalificeerd om deze technische bevoegdheid te beoordelen.

Amendement 500
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om een aantal technische 
elementen van de in lid 1 van dit artikel 
vervatte definities te specificeren en aan de 
marktontwikkelingen aan te passen.

3. De ESMA dient ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen in bij de 
Commissie met betrekking tot maatregelen 
om technische elementen van de in lid 1 
van dit artikel vervatte definities te 
specificeren, onder andere door deze aan 
de marktontwikkelingen aan te passen.

De ESMA legt de ontwerpen van deze 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2012] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
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vast te stellen.

Or. en

Amendement 501
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat schrijft voor dat voor het 
als gewoon beroep of bedrijf beroepsmatig 
verrichten van beleggingsdiensten of 
-activiteiten vooraf een vergunning 
overeenkomstig het bepaalde in dit 
hoofdstuk moet zijn verleend. Deze 
vergunning wordt verleend door de door de 
lidstaat van herkomst overeenkomstig 
artikel 69 aangewezen bevoegde autoriteit.

1. Elke lidstaat schrijft voor dat voor het 
als gewoon beroep of bedrijf beroepsmatig 
verrichten van beleggingsdiensten of -
activiteiten vooraf een vergunning 
overeenkomstig het bepaalde in dit 
hoofdstuk en artikel 31 van Verordening 
(EU) .../... [MiFIR] moet zijn verleend. 
Deze vergunning wordt verleend door de 
door de lidstaat van herkomst 
overeenkomstig artikel 69 aangewezen 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 502
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 staan de lidstaten 
elke marktexploitant toe een MTF of een 
OTF te exploiteren, mits eerst is 
vastgesteld dat deze de bepalingen van dit 
hoofdstuk naleeft.

2. In afwijking van lid 1 staan de lidstaten 
elke marktexploitant toe een MTF te 
exploiteren, mits eerst is vastgesteld dat 
deze de bepalingen van dit hoofdstuk 
naleeft.

Or. en

Amendement 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten eisen dat particulieren die 
beleggingsadvies, onafhankelijk 
beleggingsadvies of, indien van 
toepassing, aanvullend beleggingsadvies 
aan klanten aanbieden, beschikken over 
een passend niveau van kennis en 
vaardigheden dat wordt gestaafd met 
erkende kwalificaties. 

Or. en

Motivering

Beleggingsadviezen kunnen grote gevolgen hebben voor het leven van mensen. Daarom moeten 
adviseurs over een passend kwalificatieniveau beschikken om cliënten te adviseren over de 
belegging van hun geld.

Amendement 504
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten eisen dat particulieren die 
beleggingsadvies, of indien van 
toepassing, aanvullend beleggingsadvies 
aan klanten aanbieden, beschikken over 
een passend niveau van kennis en 
vaardigheden dat wordt gestaafd met 
erkende kwalificaties. 
Lidstaten eisen ook dat deze particulieren 
doorlopend cursussen volgen om hun 
kennis en vaardigheden bij te houden en 
te valideren.

Or. en

Motivering

Beleggingsadviezen hebben grote gevolgen voor het leven van mensen. Daarom moeten 
adviseurs over een passend kwalificatieniveau beschikken om cliënten te adviseren over de 
belegging van hun geld.
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Amendement 505
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van herkomst draagt er zorg 
voor dat in de vergunning de 
beleggingsdiensten of -activiteiten worden 
vermeld die de beleggingsonderneming 
mag verrichten. De vergunning kan één of 
meer van de nevendiensten bedoeld in deel 
B van bijlage I bestrijken. Onder geen 
beding mag een vergunning worden 
verleend voor het uitsluitend verrichten van 
nevendiensten.

1. De lidstaat van herkomst draagt er zorg 
voor dat in de vergunning de 
beleggingsdiensten of -activiteiten worden 
vermeld die de beleggingsonderneming 
mag verrichten. De vergunning kan één of 
meer van de nevendiensten bedoeld in deel 
B van bijlage I bestrijken. Onder geen 
beding mag een vergunning worden 
verleend voor het uitsluitend verrichten van 
nevendiensten. De ESMA toetst de 
vergunning op verdenking van schending 
van de bepalingen in deze richtlijn en 
ingeval van een klacht van 
belanghebbende derden binnen een 
passend tijdsbestek, en kan overgaan tot 
intrekking van de vergunning om de 
stabiliteit van de financiële markt te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Vanwege het Europees Paspoort dat wordt afgegeven aan financiële instellingen krachtens lid 3 
van dit artikel, moet de ESMA financiële instellingen aan een onderzoek onderwerpen op 
Europees niveau.

Amendement 506
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Schrappen

a) de informatie die aan de bevoegde 
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autoriteiten moet worden verstrekt 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, inclusief 
het programma van werkzaamheden;
b) de taken van de krachtens artikel 9, lid 
2, vereiste benoemingscomités;
c) de voorschriften die van toepassing zijn 
op het leiden van 
beleggingsondernemingen in de zin van 
artikel 9, lid 8, en de informatie in de in 
artikel 9, lid 5, bedoelde kennisgevingen;
(d) de voorschriften die van toepassing 
zijn op de aandeelhouders en vennoten 
met gekwalificeerde deelnemingen, alsook 
de belemmeringen voor de effectieve 
uitoefening van de toezicht taken van de 
bevoegde autoriteit, als omschreven in 
artikel 10, leden 1 en 2.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.

Or. en

Motivering

De norm lijkt niet nodig te zijn.

Amendement 507
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA kan ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen ontwikkelen met het 
oog op de vaststelling van de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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standaardformulieren, templates en 
procedures voor de in artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 5, bedoelde kennisgeving of 
informatieverstrekking.

Or. en

Amendement 508
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2016] voor aan de 
Commissie. 

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 509
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit mag de vergunning 
die aan een beleggingsonderneming is 
verleend, intrekken indien deze 
beleggingsonderneming:

De bevoegde autoriteit of de ESMA mag 
de vergunning die aan een 
beleggingsonderneming is verleend, 
intrekken indien deze 
beleggingsonderneming:

Or. en

Amendement 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle 
leden van het leidinggevend orgaan van 
een beleggingsonderneming steeds als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden. 
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
leden van het leidinggevend orgaan in het 
bijzonder aan de volgende vereisten 
voldoen:

1. De leden van het leidinggevend orgaan 
staan steeds als voldoende betrouwbaar 
bekend, beschikken over voldoende 
kennis, vaardigheden en ervaring en 
besteden genoeg tijd aan de vervulling van 
hun taken. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de leden van het leidinggevend orgaan 
in het bijzonder aan de volgende vereisten 
voldoen:

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 511
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle leden 
van het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming steeds als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden. 
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
leden van het leidinggevend orgaan in het 
bijzonder aan de volgende vereisten 
voldoen:

1. De lidstaten schrijven voor dat alle leden 
van het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming steeds als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden. 
De leden van het leidinggevend orgaan 
voldoen in het bijzonder aan de volgende 
vereisten:

Or. en
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Amendement 512
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat alle leden 
van het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming steeds als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden. 
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
leden van het leidinggevend orgaan in het 
bijzonder aan de volgende vereisten 
voldoen:

1. De lidstaten schrijven voor dat alle leden 
van het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming steeds als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden. 
Gezien de aard en de complexiteit van 
beleggingsondernemingen en hun 
activiteiten, dragen de lidstaten er zorg 
voor dat de leden van het leidinggevend 
orgaan in het bijzonder aan de volgende 
vereisten voldoen:

Or. en

Amendement 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea's 1 en 2, inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De leden van het leidinggevend orgaan 
besteden genoeg tijd aan de vervulling 
van hun taken in de 
beleggingsonderneming. Zij combineren 
niet tegelijkertijd meer dan een van de 
volgende combinaties:

a) Het lid van het leidinggevend orgaan 
van een instelling, dat een functie in het 
leidinggevend orgaan van verschillende 
instellingen tegelijk wil bekleden, houdt 
rekening met individuele omstandigheden 
en de aard, schaal en complexiteit van de 
activiteiten van de instelling. Leden van 
het leidinggevend orgaan van instellingen 
die beduidend zijn wat betreft hun 
omvang, interne organisatie en de aard, 
reikwijdte en complexiteit van hun 
werkzaamheden, combineren niet 
tegelijkertijd meer dan een van de 
volgende combinaties, tenzij zij dit 
tegenover de desbetreffende bevoegde 
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autoriteit kunnen rechtvaardigen:

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 514
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea's 1 en 2, inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de leden van het leidinggevend orgaan 
besteden genoeg tijd aan de vervulling van 
hun taken in de beleggingsonderneming. 
Zij combineren niet tegelijkertijd meer dan 
een van de volgende combinaties:

a) de leden van het leidinggevend orgaan 
besteden genoeg tijd aan de vervulling van 
hun taken in de beleggingsonderneming. 
Zij combineren niet tegelijkertijd meer dan 
een van de volgende combinaties in 
instellingen van openbaar belang:

Or. en

Motivering

De kwantitatieve beperkingen zullen leiden tot grote problemen bij de aanwerving van 
gekwalificeerd en voldoende competente personen. In kleinere landen kunnen bij de naleving van 
de vereisten in het voorstel ten aanzien van de samenstelling van leidinggevende organen 
wezenlijke problemen ontstaan. Bestuursmandaten in bijvoorbeeld huisvestingscoöperaties of 
particuliere vennootschappen moeten niet worden geschaard onder bestuursmandaten in de zin 
van dit artikel. Daarom moet de zinsnede "instellingen van openbaar belang" worden aangevuld 
in de tekst.

Amendement 515
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een uitvoerend bestuursmandaat en twee i) een uitvoerend bestuursmandaat en drie 
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niet-uitvoerende bestuursmandaten; niet-uitvoerende bestuursmandaten;

Or. en

Motivering

Het aantal bestuursmandaten dat een lid van het leidinggevend orgaan gelijktijdig kan bekleden, 
is afhankelijk van de individuele omstandigheden en de aard, schaal en complexiteit van de 
activiteiten van de instelling. Een al te strikte formulering in dit verband zou tot problemen 
kunnen leiden op kleinere markten, met name voor kleinere instellingen.

Amendement 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) vier niet-uitvoerende bestuursmandaten. ii) vijf niet-uitvoerende bestuursmandaten.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 517
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen dezelfde groep 
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen dezelfde groep, 
met inbegrip van icbe's en/of AB's die 
worden geëxploiteerd of bestuurd door 
een lid van dezelfde groep tellen als een 
enkel bestuursmandaat.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot RKV IV is het op het gebied van corporate governance in het geval van 
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MiFID wel degelijk belangrijk in te zien dat bepaalde fondsstructuren worden ondergebracht in 
specifieke juridische structuren als de lidstaat in kwestie dat voorschrijft, en deze gevallen 
moeten op een iets andere manier worden benaderd.

Amendement 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen dezelfde groep 
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Bestuursmandaten in het leidinggevend 
orgaan van instellingen (i) die lid zijn van 
dezelfde groep, of (ii) die vallen onder 
dezelfde institutionele 
beschermingsregeling als de voorwaarden 
van artikel 108, lid 7, van Richtlijn [RKV 
IV] zijn nageleefd, of (iii) in 
ondernemingen (inclusief niet-financiële 
instellingen) die een gekwalificeerde 
deelneming bezitten, tellen als een enkel 
bestuursmandaat.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 519
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen dezelfde groep 
tellen als een enkel bestuursmandaat.

Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuursmandaten binnen (i) dezelfde 
geconsolideerde groep of (ii) een groep 
bedrijven die dochterondernemingen, 
verbonden ondernemingen of 
deelnemingen van dezelfde industriële 
holding tellen als een enkel 
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bestuursmandaat.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking houdt in dat niet alleen geconsolideerde groepen onder deze vrijstelling 
vallen, maar ook groepen bedrijven in beheer van dezelfde industriële holding. Hiermee moet 
ervoor worden gezorgd dat het bedrijfsmodel van dit type gevestigde ondernemingen niet in 
gevaar wordt gebracht door de beperking op bestuursmandaten. Het bedrijfsmodel van 
industriële holdings moet bestaan uit gecontracteerde eigenaren met vertegenwoordiging in de 
raad van bestuur bij hun langetermijnbeleggingen. 

Amendement 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen een lid 
van het leidinggevend orgaan van een 
beleggingsonderneming toestaan meer 
bestuursmandaten dan krachtens de 
eerste alinea is toegestaan te combineren, 
rekening houdend met de individuele 
omstandigheden en de aard, schaal en 
complexiteit van de werkzaamheden van 
de beleggingsonderneming;

Schrappen

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 521
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a – alinea 4 bis (nieuw)



PE489.464v01-00 88/164 AM\901764NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden van het leidinggevend orgaan 
combineren niet op hetzelfde moment een 
uitvoerend bestuursmandaat in een 
beleggingsonderneming met een 
uitvoerend bestuursmandaat op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF, 
zelfs niet binnen dezelfde groep.

Or. en

Motivering

Het combineren van de twee functies leidt tot duidelijke gevallen van belangenverstrengeling. 
Deze situatie moet dan ook vermeden worden.

Amendement 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen voldoende 
personele en financiële middelen moeten 
wijden aan de introductie en opleiding van 
leden van het leidinggevend orgaan.

Beleggingsondernemingen moeten 
voldoende personele en financiële 
middelen wijden aan de introductie en 
opleiding van leden van het leidinggevend 
orgaan.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 523
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de marktexploitant die een 
vergunning tot exploitatie van een MTF of 
een OTF aanvraagt en de personen die het 
bedrijf van de MTF of de OTF feitelijk 
leiden, dezelfde personen zijn als de leden 
van het leidinggevend orgaan van de 
gereglementeerde markt, worden die 
personen geacht te voldoen aan de 
vereisten van de eerste alinea.

Wanneer de marktexploitant die een 
vergunning tot exploitatie van een MTF 
aanvraagt en de personen die het bedrijf 
van de MTF feitelijk leiden, dezelfde 
personen zijn als de leden van het 
leidinggevend orgaan van de 
gereglementeerde markt, worden die 
personen geacht te voldoen aan de 
vereisten van de eerste alinea.

Or. en

Amendement 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen, voor zover 
zulks passend en evenredig is gezien de 
aard, schaal en complexiteit van hun 
werkzaamheden, een benoemingscomité 
moeten instellen om de inachtneming van 
het bepaalde in lid 1 te evalueren en, indien 
nodig, aanbevelingen te doen op basis van 
deze evaluatie. Het benoemingscomité is 
samengesteld uit leden van het 
leidinggevend orgaan die in de betrokken 
instelling geen uitvoerende functie 
bekleden. Ingeval het leidinggevend orgaan 
op grond van de nationale wetgeving geen 
enkele bevoegdheid heeft in het kader van 
de procedure voor de benoeming van zijn 
leden, is dit lid niet van toepassing.

2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen, voor zover 
zulks passend en evenredig is gezien de 
aard, schaal en complexiteit van hun 
werkzaamheden, een benoemingscomité of 
een gelijkwaardig orgaan instellen om de 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 te 
evalueren en, indien nodig, aanbevelingen 
te doen op basis van deze evaluatie. Het 
benoemingscomité is samengesteld uit 
leden van het leidinggevend orgaan die in 
de betrokken instelling geen uitvoerende 
functie bekleden. Ingeval het 
leidinggevend orgaan op grond van de 
nationale wetgeving geen enkele 
bevoegdheid heeft in het kader van de 
procedure voor de benoeming van zijn 
leden, is dit lid niet van toepassing.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.
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Amendement 525
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening moeten 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft.

3. Lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en hun 
respectieve benoemingscomités rekening 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft; tevens 
nemen ze concrete maatregelen voor een 
meer evenwichtige vertegenwoordiging in 
raden van bestuur. Dergelijke concrete 
maatregelen omvatten bijvoorbeeld 
opleidingen voor benoemingscomités, het 
samenstellen van roosters van geschikte 
kandidaten en de invoering van een 
benoemingsprocedure met ten minste één 
kandidaat van elk geslacht.

Or. en

Motivering

Diversiteit in raden van bestuur leidt tot meer deskundigheid en ruimere perspectieven. Alleen 
mannen of alleen vrouwen aanstellen vernauwt de selectie en brengt het risico met zich mee dat 
uitstekende kandidaten niet worden aangeworven. In de procedure wordt stelselmatig nagelaten 
om vrouwen te selecteren. Ook de banken moeten worden aangemoedigd een plan voor de 
middellange termijn in te voeren om vrouwen te bevorderen tot invloedrijke posities zodat het 
aantal vrouwen in dergelijke posities toeneemt.

Amendement 526
Robert Goebbels
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening 
moeten houden met diversiteit als een van 
de criteria voor de selectie van leden van 
het leidinggevend orgaan. Rekening 
houdend met de omvang van hun 
leidinggevend orgaan voeren 
beleggingsondernemingen met name een 
beleid ter bevordering, binnen het 
leidinggevend orgaan, van diversiteit wat 
geslacht, leeftijd, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft.

3. De lidstaten nemen adequate wetgeving 
aan om leden van leidinggevende organen 
verantwoordelijk te kunnen stellen in 
gevallen van ernstig wanbeheer. 

Or. en

Motivering

In gevallen van ernstig wanbeheer moeten leden van leidinggevende organen berecht worden.

Amendement 527
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening moeten 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft. De 
lidstaten nemen daarnaast adequate 
wetgeving aan om leden van 
leidinggevende organen verantwoordelijk 
te kunnen stellen in gevallen van ernstig 
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wanbeheer. 

Or. en

Amendement 528
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening moeten 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan en uiterlijk op 1 
januari 2015 een vrouwenquotum van 
40% in te voeren in hun leidinggevende 
organen. Rekening houdend met de 
omvang van hun leidinggevend orgaan 
voeren beleggingsondernemingen met 
name een beleid ter bevordering, binnen 
het leidinggevend orgaan, van diversiteit 
wat geslacht, leeftijd, geografische 
herkomst, opleiding en professionele 
achtergrond betreft en maken zij deze 
strategie minstens één keer per jaar 
openbaar.

Or. en

Amendement 529
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening moeten 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen, voorzover zulks 
passend en evenredig is gezien de aard, 
schaal en complexiteit van hun 
werkzaamheden, rekening houden met 
diversiteit als een van de criteria voor de 
selectie van leden van het leidinggevend 
orgaan. Rekening houdend met de omvang 
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binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft.

van hun leidinggevend orgaan voeren 
beleggingsondernemingen met name een 
beleid ter bevordering, binnen het 
leidinggevend orgaan, van diversiteit wat 
geslacht, leeftijd, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft.

Or. en

Amendement 530
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening moeten 
houden met diversiteit als een van de 
criteria voor de selectie van leden van het 
leidinggevend orgaan. Rekening houdend 
met de omvang van hun leidinggevend 
orgaan voeren beleggingsondernemingen 
met name een beleid ter bevordering, 
binnen het leidinggevend orgaan, van 
diversiteit wat geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst, opleiding en 
professionele achtergrond betreft.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen rekening 
moeten houden met diversiteit als een van 
de criteria voor de selectie van leden van 
het leidinggevend orgaan. Rekening 
houdend met de omvang van hun 
leidinggevend orgaan voeren 
beleggingsondernemingen met name een 
beleid ter bevordering, binnen het 
leidinggevend orgaan, van diversiteit wat 
geslacht, leeftijd, geografische herkomst, 
opleiding en professionele achtergrond 
betreft. Werknemersvertegenwoordiging 
in het leidinggevend orgaan wordt ook 
beschouwd als een positieve manier om 
tot meer diversiteit te komen, aangezien 
dergelijke vertegenwoordiging zorgt voor 
een bijkomend belangrijk perspectief en 
echte kennis over de interne werking van 
de onderneming.

Or. en

Amendement 531
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor deze strategie moet het 
volgende tijdsschema worden 
aangehouden:
- vóór 2013 is het percentage vrouwelijke 
leden van het leidinggevend orgaan 
gestegen naar 30%;
- vóór 2015 naar 40%;
- vóór 2020 naar 50%;

Or. de

Motivering

Tijdens de financiële crisis van 2008 waren vooral financiële instellingen met overwegend 
vrouwen in hun leidinggevende organen succesvol. Onderzoek wijst uit dat ondernemingen met 
een hoog percentage vrouwen in hun raad van toezicht duidelijk winstgevender zijn. Deze 
successen komen voort uit de algemene neiging van vrouwen om meer op de lange termijn en op 
zeker te plannen. Om toekomstige crises op de financiële markten te voorkomen, moeten er meer 
vrouwen in leidinggevende posities terechtkomen. 

Amendement 532
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Als een beleggingsonderneming zich 
niet houdt aan deze algemene 
doelstellingen en de in lid 3 ter nader 
gespecificeerde strategische 
doelstellingen, dan stelt de lidstaat in 
kwestie de onderneming een termijn van 
zes maanden om deze doelstellingen 
alsnog te halen en wordt de onderneming 
tegelijkertijd aangegeven bij de ESMA. 
Als de termijn is verstreken zonder 
resultaat, dan wordt de 
beleggingsonderneming door de lidstaat 
in kwestie opgeheven. De 
liquidatieprocedure geschiedt in 
overeenstemming met de geldende 
voorschriften in de lidstaat in kwestie. 
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Or. de

Motivering

Zoals uit het voorbeeld van Noorwegen blijkt, hebben regels met het oog op een hoger 
percentage vrouwen in leidinggevende organen alleen effect als niet-naleving wordt bestraft. 
Vrijwillige toezeggingen hebben niet tot resultaat geleid.

Amendement 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van het volgende:

Schrappen

a) het begrip "besteding van genoeg tijd 
door een lid van het leidinggevend orgaan 
aan de vervulling van zijn taken in 
verhouding tot de individuele 
omstandigheden en de aard, schaal en 
complexiteit van de werkzaamheden van 
de beleggingsonderneming", waarmee de 
bevoegde autoriteiten rekening moeten 
houden wanneer zij een lid van het 
leidinggevend orgaan machtigen meer 
bestuursmandaten te combineren dan 
krachtens lid 1, onder a), is toegestaan;
b) het begrip "voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring van het 
leidinggevend orgaan in zijn geheel 
genomen", als bedoeld in lid 1, onder b);
c) de begrippen "eerlijkheid, integriteit en 
onafhankelijkheid van geest van een lid 
van het leidinggevend orgaan", als 
bedoeld in lid 1, onder b);
(d) het begrip "voldoende personele en 
financiële middelen gewijd aan de 
introductie en opleiding van leden van het 
leidinggevend orgaan";
(e) het begrip "diversiteit waarmee 
rekening moet worden gehouden als een 
van de criteria voor de selectie van leden 
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van het leidinggevend orgaan".
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2014] voor aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Wat betreft corporate governance is het cruciaal dat we in MiFID dezelfde eisen introduceren 
als in RKV IV. Deze amendementen zijn daarom gelijk aan de amendementen die zijn ingediend 
door de ECR-Fractie op de voorstellen voor RKV IV.

Amendement 534
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van het volgende:

De ESMA ontwikkelt richtsnoeren ter 
specificatie van op welke manier de 
onderneming rekening moet houden met 
het volgende:

Or. en

Motivering

Van de ESMA eisen om technische reguleringsnormen te ontwikkelen over begrippen als 
tijdsbesteding, kennis en ervaring zou leiden tot een starre exercitie met het oog op naleving van 
de regels in plaats van echte verbeteringen in corporate governance te bewerkstelligen. 
Richtsnoeren zijn een passender oplossing om ervoor te zorgen dat aan de eisen wordt voldaan.

Amendement 535
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) gevallen van ernstig wanbeheer 
waardoor lidstaten passende wetgeving 
aannemen.

Or. en

Amendement 536
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA weegt tevens de aard, schaal en 
complexiteit van de werkzaamheden van 
de beleggingsonderneming mee waarmee 
de bevoegde autoriteiten rekening moeten 
houden wanneer zij een lid van het 
leidinggevend orgaan machtigen meer 
bestuursmandaten te combineren dan 
krachtens lid 1, onder a), is toegestaan.

Or. en

Motivering

Het proportionaliteitsbeginsel moet worden toegepast om ondernemingen in staat te stellen in 
verschillende stadia van hun bedrijfscyclus te bepalen wat de meest geschikte bestuursvorm is 
voor hun behoeften. De aandacht moet uitgaan naar governance in de raad van bestuur en dan 
met name naar de rol van de voorzitter bij de selectie en controle van directeuren teneinde de 
doelstellingen te halen van de MiFID-herziening betreffende het waarborgen van een gezonde en 
prudente bedrijfsvoering van ondernemingen.

Amendement 537
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
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bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010.

bedoelde richtsnoeren vast te stellen 
volgens de procedure van de artikelen 10 
tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Amendement 538
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2014] voor aan de 
Commissie.

De ESMA legt die richtsnoeren uiterlijk 
op [31 december 2014] voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 539
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vaststelling, goedkeuring en controle 
van de strategische doelstellingen van de 
onderneming;

(a) de goedkeuring en controle van de 
strategische doelstellingen van de 
onderneming;

Or. en

Motivering

Het leidinggevende orgaan moet de strategische doelstellingen niet vaststellen, maar alleen 
goedkeuren en controleren op basis van voorstellen van de hoogste leiding.

Amendement 540
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vaststelling, goedkeuring en controle 
van de organisatie van de onderneming, 
zoals onder meer de vereiste kennis, 
vaardigheden en ervaring van het 
personeel, de middelen, procedures en 
regelingen voor het verrichten van diensten 
en activiteiten door de onderneming, 
rekening houdend met de aard, schaal en 
complexiteit van haar bedrijfsactiviteiten 
en alle vereisten waaraan de onderneming 
moet voldoen;

(b) de goedkeuring en controle van de 
organisatie van de onderneming, zoals 
onder meer de vereiste kennis, 
vaardigheden en ervaring van het 
personeel, de middelen, procedures en 
regelingen voor het verrichten van diensten 
en activiteiten door de onderneming, 
rekening houdend met de aard, schaal en 
complexiteit van haar bedrijfsactiviteiten 
en alle vereisten waaraan de onderneming 
moet voldoen;

Or. en

Motivering

Het leidinggevende orgaan moet de strategische doelstellingen niet vaststellen, maar alleen 
goedkeuren en controleren op basis van voorstellen van de hoogste leiding.

Amendement 541
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vaststelling, goedkeuring en controle 
van een beleid op het gebied van diensten, 
activiteiten, producten en operaties die 
door de onderneming worden aangeboden 
of verstrekt, in overeenstemming met de 
risicotolerantie van de onderneming en de 
kenmerken en behoeften van de cliënten 
waaraan deze worden aangeboden of 
verstrekt, in voorkomend geval, met 
inbegrip van de uitvoering van passende 
stresstests;

(c) de goedkeuring en controle van een 
beleid op het gebied van diensten, 
activiteiten, producten en operaties die 
door de onderneming worden aangeboden 
of verstrekt, in overeenstemming met de 
risicotolerantie van de onderneming en de 
kenmerken en behoeften van de cliënten 
waaraan deze worden aangeboden of 
verstrekt, in voorkomend geval, met 
inbegrip van de uitvoering van passende 
stresstests;

Or. en
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Motivering

Het leidinggevende orgaan moet de strategische doelstellingen niet vaststellen, maar alleen 
goedkeuren en controleren op basis van voorstellen van de hoogste leiding.

Amendement 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vaststelling, goedkeuring en 
controle van het beloningsbeleid van de 
onderneming voor medewerkers verkoop, 
dat moet worden ontworpen om 
verantwoordelijk zakendoen en eerlijke 
behandeling van consumenten te 
bevorderen en belangenverstrengeling te 
voorkomen. De beloningsstructuur moet 
in voorkomend geval openbaar worden 
gemaakt aan klanten, bijvoorbeeld als 
potentiële belangenconflicten niet in 
goede banen kunnen worden geleid of 
kunnen worden voorkomen;

Or. en

Motivering

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body's 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of their 
activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration schemes 
to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment firms with a 
view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid conflict of 
interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions and the 
prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the OECD 
principles. (ECB suggestion)

Amendement 543
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\901764NL.doc 101/164 PE489.464v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ervoor zorgen dat met het 
beloningsbeleid voor de medewerkers 
verkoop, met name wat betreft variabele 
beloningen, niet wordt aangezet tot 
riskante handel en dat 
belangenverstrengeling wordt vermeden.

Or. en

Amendement 544
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een antifraudestrategie handhaven.

Or. en

Amendement 545
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 8 – alinea 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de betrokken natuurlijke personen als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden. 

ii) de betrokken natuurlijke personen als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over het juiste niveau aan 
kennis en deskundigheid moeten 
beschikken op grond van erkende 
kwalificaties en genoeg tijd moeten 
krijgen voor de vervulling van hun taken 
en voor het bijhouden en valideren van 
hun kennis en deskundigheid.

Or. en
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Motivering

Beleggingsadviezen hebben grote gevolgen voor het leven van mensen. Daarom moeten 
adviseurs over een passend kwalificatieniveau beschikken om cliënten te adviseren over de 
belegging van hun geld. Beleggingsondernemingen die natuurlijke personen zijn of 
rechtspersonen die worden geleid door één natuurlijke persoon moeten worden onderworpen 
aan dezelfde regels als grotere beleggingsondernemingen. 

Amendement 546
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 8 – alinea 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de betrokken natuurlijke personen als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring moeten 
beschikken en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden.

ii) de betrokken natuurlijke personen als 
voldoende betrouwbaar moeten 
bekendstaan, over het juiste niveau aan 
kennis en bekwaamheden moeten 
beschikken op grond van erkende 
kwalificaties en genoeg tijd aan de 
vervulling van hun taken moeten besteden.

Or. en

Motivering

Beleggingsadviezen hebben enorme gevolgen voor het leven van mensen. Daarom moeten 
adviseurs over een passend kwalificatieniveau beschikken om cliënten te adviseren over de 
belegging van hun geld.

Amendement 547
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Dit artikel is van kracht 
onverminderd de bepalingen inzake de 
vertegenwoordiging van werknemers in 
ondernemingsraden als vastgelegd in 
nationale wetgeving of de praktijk.

Or. en



AM\901764NL.doc 103/164 PE489.464v01-00

NL

Motivering

Het is belangrijk dat nationale regelgeving over de vertegenwoordiging van werknemers niet 
wordt afgezwakt of gehinderd door de bepalingen van deze richtlijn.

Amendement 548
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de bevoegde autoriteiten zich 
binnen de beoordelingsperiode niet 
schriftelijk tegen de voorgenomen 
verwerving verzetten, wordt deze geacht te 
zijn goedgekeurd.

5. Indien de bevoegde autoriteiten 
besluiten een vergunning af te geven, 
stellen zij de geïnteresseerde verwerver via 
een kennisgeving op de hoogte, uiterlijk 
na het verstrijken van de 
beoordelingsperiode.

Or. en

Amendement 549
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) of de voorgestelde verwerving het 
risico op belangenconflicten verhoogt;

Or. en

Amendement 550
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming stelt 2. Een beleggingsonderneming stelt 
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adequate gedragsregels en afdoende 
procedures vast om te garanderen dat de 
onderneming, inclusief haar bestuurders, 
werknemers en verbonden agenten, de 
verplichtingen van deze richtlijn nakomen, 
alsmede passende regels voor persoonlijke 
transacties van die personen.

adequate gedragsregels en afdoende 
procedures vast om te garanderen dat de 
onderneming, inclusief haar bestuurders, 
werknemers en verbonden agenten, de 
verplichtingen van deze richtlijn nakomen, 
alsmede passende regels voor persoonlijke 
transacties van die personen. De 
beleggingsonderneming beschikt over 
beleid en gedragsregels om te kunnen 
beoordelen of het product, de dienst of 
exploitatie overeenkomt met de 
kenmerken en de behoeften van de 
cliënten aan wie deze producten kunnen 
worden aangeboden.

Or. en

Motivering

Misleidende verkooppraktijken moet worden voorkomen met strenge interne gedragsregels.

Amendement 551
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming stelt 
adequate gedragsregels en afdoende 
procedures vast om te garanderen dat de 
onderneming, inclusief haar bestuurders, 
werknemers en verbonden agenten, de 
verplichtingen van deze richtlijn nakomen, 
alsmede passende regels voor persoonlijke 
transacties van die personen.

2. Een beleggingsonderneming stelt 
adequate gedragsregels en afdoende 
procedures vast om te garanderen dat de 
onderneming, inclusief haar bestuurders, 
werknemers en verbonden agenten, de 
verplichtingen van deze richtlijn nakomen, 
met inbegrip van een beoordeling over in 
hoeverre hun verkoopdoelen en het scala 
aan producten en diensten dat zij 
aanbieden in overeenstemming zijn met 
hun cliëntenstructuur, alsmede passende 
regels voor persoonlijke transacties van die 
personen. Deze regels en procedures 
moeten worden gepubliceerd en 
beschikbaar worden gesteld aan 
beleggers.

Or. en
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Amendement 552
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een beleggingsonderneming treft en 
handhaaft doeltreffende organisatorische 
en administratieve regelingen om alle 
redelijke maatregelen te kunnen nemen ten 
einde te voorkomen dat belangenconflicten 
als omschreven in artikel 23 de belangen 
van cliënten schaden.

3. Een beleggingsonderneming treft en 
handhaaft doeltreffende organisatorische 
en administratieve regelingen om alle 
passende maatregelen te kunnen nemen ten 
einde te voorkomen dat belangenconflicten 
als omschreven in artikel 23 de belangen 
van cliënten schaden.

Or. en

Motivering

Het voorkomen van belangenverstrengeling moet de hoogste prioriteit krijgen. Het is belangrijk 
goed om te gaan met het vertrouwen van consumenten, en de tekst moet dus worden 
aangescherpt.

Amendement 553
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen over alle diensten op het 
gebied van beleggingsadvies, inclusief 
advies over producten, transacties die 
gesloten zijn in het kader van handel voor 
eigen rekening en orders van cliënten 
wanneer de diensten van het ontvangen en 
doorgeven van orders en het uitvoeren van 
orders voor rekening van cliënten worden 
verricht.

Or. en
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Motivering

Om consumenten beter te beschermen, moet enerzijds de verplichting voor het opnemen van 
mededelingen worden uitgebreid en anders de geldigheidsduur van bestanden worden verhoogd.

Amendement 554
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

De lidstaten van herkomst eisen dat ten 
minste adequate gegevens worden 
bijgehouden over in het kader van handel 
voor eigen rekening gesloten transacties en 
orders van cliënten, wanneer de diensten 
van het ontvangen en doorgeven van orders 
en het uitvoeren van orders voor rekening 
van cliënten worden verricht, erkennen de 
lidstaten:

Or. en

Amendement 555
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders 
en het uitvoeren van orders voor rekening 
van cliënten worden verricht.

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met 
transacties tussen in aanmerking komende 
tegenpartijen verband houden 

Lidstaten kunnen gelijkwaardige eisen 
hanteren bij professionele cliënten of 
particulieren.

Or. en
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Amendement 556
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer er 
beleggingsadvies wordt gegeven aan 
cliënten of de diensten van het ontvangen 
en doorgeven van orders en het uitvoeren 
van orders voor rekening van cliënten 
worden verricht.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat adviseurs de regels van consumentenbescherming omzeilen door cliënten 
voor te stellen een order via de website te plaatsen, moet ook beleggingsadvies worden 
opgenomen of opgeslagen.

Amendement 557
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

Lidstaten eisen als adequate gegevens 
over ten minste in het kader van handel 
voor eigen rekening gesloten transacties en 
orders van cliënten, wanneer de diensten 
van het ontvangen en doorgeven van orders 
en het uitvoeren van orders voor rekening 
van cliënten worden verricht, het opnemen 
of opslaan van telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen.

Met betrekking tot de communicatie 
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tussen financiële instellingen en 
particuliere cliënten kunnen lidstaten in 
plaats daarvan tevens de juiste 
documentatie van de inhoud van deze 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen accepteren, bijvoorbeeld in 
de vorm van een proces-verbaal.

Or. en

Amendement 558
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 
verzoek aan de betrokken cliënten 
verstrekt en worden drie jaar bewaard.

De lidstaat van herkomst mag akkoord 
gaan met hetzij:
a) gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen, hetzij;
b) adequate schriftelijke documentatie 
van de inhoud van deze 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen, ondertekend door de cliënt 
en de persoon die diensten aan de cliënt 
verleent.
De lidstaten schrijven voor dat deze 
gegevens drie jaar worden bewaard.

Or. en

Amendement 559
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
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kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht, en orders van 
cliënten wanneer de dienst van 
vermogensbeheer wordt verricht.

Or. en

Amendement 560
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die ten minste met in het 
kader van handel voor eigen rekening 
gesloten transacties en orders van cliënten 
verband houden wanneer de diensten van 
het ontvangen en doorgeven van orders en 
het uitvoeren van orders voor rekening van 
cliënten worden verricht.

Het bijhouden van gegevens omvat het 
opnemen of opslaan van 
telefoongesprekken of elektronische 
mededelingen die met het doorgeven van 
in het kader van handel voor eigen 
rekening gesloten transacties en orders van 
cliënten verband houden wanneer de 
diensten van het ontvangen en doorgeven 
van orders en het uitvoeren van orders voor 
rekening van cliënten worden verricht.

Or. fr

Amendement 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 
verzoek aan de betrokken cliënten verstrekt 
en worden drie jaar bewaard.

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 
verzoek aan de betrokken cliënten verstrekt 
en worden bewaard gedurende een periode 
die gelijk is aan de beleggingsperiode van 
de cliënt plus één jaar, met een maximum 
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van vijf jaar.

Or. en

Motivering

Het is niet meer dan logisch de gegevens ten minste net zo lang te bewaren als de 
beleggingsperiode. De Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming vindt een 
bewaarperiode van vijf jaar passend.

Amendement 562
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 
verzoek aan de betrokken cliënten verstrekt 
en worden drie jaar bewaard.

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 
verzoek aan de betrokken cliënten verstrekt 
en worden bewaard gedurende een periode 
van één jaar na beëindiging van de 
belegging.

Or. en

Motivering

De gegevens en de documentatie moeten worden bewaard zo lang als de cliënt niet volledig de 
gevolgen overziet van de beleggingen waarover hij is geadviseerd.

Amendement 563
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
opgenomen of opgeslagen, worden op 

Gegevens over telefoongesprekken of 
elektronische mededelingen die 
overeenkomstig de eerste en de tweede 
alinea zijn opgenomen of opgeslagen, 
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verzoek aan de betrokken cliënten 
verstrekt en worden drie jaar bewaard.

worden drie jaar bewaard.

Or. en

Motivering

Het opnemen van telefoongesprekken is vooral een culturele gewoonte en beslissingen hierover 
moeten dan ook aan de lidstaten worden overgelaten.

Amendement 564
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer telefoongesprekken tussen een 
beleggingsonderneming en een 
retailcliënt niet tot het verrichten van 
beleggingsdiensten beperkt zijn, kunnen 
de lidstaten ervoor kiezen alternatieve 
regelingen met hetzelfde effect toe te 
staan voor gegevens over 
telefoongesprekken tussen een 
beleggingsonderneming en een 
retailcliënt over transacties ten belope van 
ten hoogste EUR 1 000.

Or. en

Amendement 565
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 7 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De relevante personen van de 
beleggingsonderneming mogen voor de in 
alinea 1 bedoelde gesprekken en 
mededelingen, en waarvan de gegevens 
worden bewaard, alleen gebruik maken 
van apparatuur die eigendom is van de 
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beleggingsonderneming.

Or. en

Amendement 566
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan 
beleggingsondernemingen niet toe 
overeenkomsten voor 
effectenfinancieringstransacties aan te 
gaan met betrekking tot financiële 
instrumenten die zij namens een cliënt 
aanhouden, of anderszins van dergelijke 
financiële instrumenten voor eigen 
rekening of voor rekening van een andere 
cliënt van de onderneming gebruik te 
maken, tenzij aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
a) de cliënt moet vooraf uitdrukkelijk 
hebben ingestemd met het gebruik van de 
instrumenten onder gespecificeerde 
voorwaarden, hetgeen bij een niet-
professionele cliënt wordt aangetoond 
door zijn of haar handtekening of een 
gelijkwaardig alternatief mechanisme in 
de vorm van een specifiek 
instemmingsdocument;
b) het gebruik van de financiële 
instrumenten van die cliënt vindt alleen 
plaats onder de gespecificeerde 
voorwaarden waar de cliënt mee heeft 
ingestemd, en cliënten worden van elk 
gebruik van hun activa op de hoogte 
gesteld;
c) een groot deel van het inkomen dat met 
het gebruik van de instrumenten van de 
cliënt wordt gegenereerd, vloeit terug 
naar de cliënt.
Een beleggingsonderneming staat zijn 
cliënten toe van geval tot geval het 
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gebruik van hun financiële instrumenten 
te weigeren.

Or. en

Amendement 567
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer een beleggingsonderneming 
gelden aanhoudt die aan een cliënt 
toebehoren, treft zij adequate regelingen ter 
vrijwaring van de rechten van de cliënt en 
om, behalve in het geval van 
kredietinstellingen, te voorkomen dat aan 
de cliënt toebehorende gelden voor eigen 
rekening worden gebruikt.

9. Wanneer een beleggingsonderneming 
gelden aanhoudt die aan een cliënt 
toebehoren, treft zij adequate regelingen ter 
vrijwaring van de rechten van de cliënt en 
om, behalve in het geval van 
kredietinstellingen die gelden in ontvangst 
nemen in de vorm van deposito's zoals 
bedoeld in Richtlijn 2006/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 betreffende toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking), te 
voorkomen dat aan de cliënt toebehorende 
gelden voor eigen rekening worden 
gebruikt. De in dit lid bedoelde 
operationele vereisten gelden voor 
kredietinstellingen wanneer deze ermee 
instemmen de rechten van een cliënt te 
vrijwaren door gelden bij een derde partij 
te plaatsen of door gelden van die cliënt 
via een derde partij te houden, in plaats 
van deze gelden in de vorm van deposito's 
in ontvangst te nemen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt iets te doen aan een verwarrende inconsistentie tussen de richtlijnen van 
niveau-1 en van niveau-2 die rechtstreekse gevolgen heeft voor kredietinstellingen die met 
gebruikmaking van de paspoortregelingen in een andere dan hun eigen lidstaat actief willen zijn.

Amendement 568
Jean-Paul Gauzès
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Met niet-professionele cliënten worden 
door een beleggingsonderneming geen 
zekerheidsovereenkomsten gesloten die tot 
overdracht leiden en die zijn bedoeld om 
huidige of toekomstige, dan wel feitelijke 
of voorwaardelijke verplichtingen van 
cliënten te waarborgen of af te dekken.

10. Met niet-professionele cliënten worden 
door een beleggingsonderneming geen 
zekerheidsovereenkomsten gesloten die tot 
overdracht leiden en die zijn bedoeld om 
huidige of toekomstige, dan wel feitelijke 
of voorwaardelijke verplichtingen van 
cliënten te waarborgen of af te dekken, 
tenzij die hier vooraf uitdrukkelijk en op 
basis van duidelijke, volledige en 
nauwkeurige informatie over de 
kenmerken van de regelingen mee hebben 
ingestemd.

Or. en

Amendement 569
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Met niet-professionele cliënten 
worden door een beleggingsonderneming 
geen zekerheidsovereenkomsten gesloten 
die tot overdracht leiden en die zijn 
bedoeld om huidige of toekomstige, dan 
wel feitelijke of voorwaardelijke 
verplichtingen van cliënten te waarborgen 
of af te dekken.

10. Een beleggingsonderneming sluit 
zekerheidsovereenkomsten die tot 
overdracht leiden en die zijn bedoeld om 
huidige of toekomstige, dan wel feitelijke 
of voorwaardelijke verplichtingen van 
cliënten te waarborgen of af te dekken.

Or. de

Motivering

MiFID verbiedt zekerheidsovereenkomsten met retailcliënten die tot overdracht leiden. EMIR 
voorziet in een flexibeler benadering. Zowel voor retailcliënten, als voor institutionele cliënten 
zouden zekerheidsovereenkomsten die tot overdracht leiden toegestaan zijn.

Amendement 570
Pablo Zalba Bidegain
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Met niet-professionele cliënten worden 
door een beleggingsonderneming geen 
zekerheidsovereenkomsten gesloten die tot 
overdracht leiden en die zijn bedoeld om 
huidige of toekomstige, dan wel feitelijke 
of voorwaardelijke verplichtingen van 
cliënten te waarborgen of af te dekken.

10. Met niet-professionele cliënten worden 
door een beleggingsonderneming geen 
zekerheidsovereenkomsten gesloten die tot 
overdracht leiden en die zijn bedoeld om 
huidige of toekomstige, dan wel feitelijke 
of voorwaardelijke verplichtingen van 
cliënten te waarborgen of af te dekken, 
tenzij die hier vooraf schriftelijk 
uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

Or. en

Amendement 571
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter specificatie van de in 
de leden 2 tot en met 9 gestelde concrete 
organisatorische eisen welke moeten 
worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen en bijkantoren 
van derde landen waaraan 
overeenkomstig artikel 43 vergunning is 
verleend die verschillende 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten. 2

Schrappen

Or. en

Motivering

De naleving van de organisatorische eisen die aan derde landen worden opgelegd, moet worden 
meegenomen in de door de Commissie te verrichten equivalentiebeoordeling.
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Amendement 572
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. Een beleggingsonderneming 
beschikt over een 
productgoedkeuringsproces en neemt alle 
noodzakelijke operationele en procedurele 
maatregelen voor de implementatie van 
dit productgoedkeuringsproces. Voordat 
beleggingsproducten en financiële 
instrumenten in de handel of in omloop 
worden gebracht, moeten ze middels dit 
productgoedkeuringsproces worden 
goedgekeurd. Alle relevante risico's 
worden zorgvuldig beoordeeld, en 
producten en instrumenten worden alleen 
in de handel of in omloop gebracht 
wanneer dit in het belang is van de 
cliëntendoelgroep. Het 
productgoedkeuringsproces wordt aan een 
jaarlijkse toetsing onderworpen. Een 
beleggingsonderneming is te allen tijde in 
staat de bevoegde autoriteit een actuele en 
gedetailleerde beschrijving van de aard en 
de werking van haar 
productgoedkeuringsproces te doen 
toekomen.

Or. en

Amendement 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Market maker

Een market maker zoals bedoeld in artikel 
4, lid 6, verstrekt regelmatig redelijke en 
aan de markt gerelateerde aan- en 
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verkoopkoersen. Een market maker zorgt 
voor een zo continu mogelijke 
bedrijfsvoering tijdens de openingsuren 
van de gereguleerde markt of MTF waar 
hij orders naartoe stuurt of via wiens 
systeem hij transacties afwikkelt.

Or. en

Motivering

De eisen inzake de rol, de activiteiten en de verplichtingen van een market maker moeten 
ondubbelzinnig in een artikel worden opgenomen. Een market maker moet onder alle 
marktomstandigheden liquiditeit bieden.

Amendement 574
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, heeft 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat haar 
handelssystemen weerbaar zijn en 
voldoende capaciteit hebben, aan passende 
handelsdrempels en -limieten onderworpen 
zijn, en voorkomen dat foutieve orders 
worden verzonden of dat de systemen 
anderszins op zodanige wijze functioneren 
dat zulks tot het ontstaan van een 
onordelijke markt kan leiden of bijdragen. 
Een dergelijke onderneming heeft ook 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat de 
handelssystemen niet kunnen worden 
aangewend voor enigerlei doel dat in strijd 
is met de Marktmisbruikverordening of 
met de regels van een handelsplatform 
waarmee zij is geconnecteerd. De 
onderneming heeft doeltreffende 
regelingen ter verzekering van de 
continuïteit van de bedrijfsuitoefening 
getroffen om elk onvoorziene storing van 
haar handelssystemen op te vangen en ziet 
erop toe dat haar systemen volledig zijn 

1. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel, met inbegrip 
van strategieën voor hoogfrequente 
handel, bezighoudt, heeft met zijn 
bedrijfsactiviteiten evenredige 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat haar 
handelssystemen weerbaar zijn en 
voldoende capaciteit hebben, aan passende 
handelsdrempels en -limieten onderworpen 
zijn, en voorkomen dat foutieve orders 
worden verzonden of dat de systemen 
anderszins op zodanige wijze functioneren 
dat zulks tot het ontstaan van een 
onordelijke markt kan leiden of bijdragen. 
Een dergelijke onderneming heeft ook 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat de 
handelssystemen niet kunnen worden 
aangewend voor enigerlei doel dat in strijd 
is met de Marktmisbruikverordening of 
met de regels van een handelsplatform 
waarmee zij is geconnecteerd. De 
onderneming heeft doeltreffende en 
evenredige regelingen ter verzekering van 
de continuïteit van de bedrijfsuitoefening 
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getest en naar behoren worden 
gecontroleerd om te garanderen dat zij aan 
de vereisten van dit lid voldoen.

getroffen om elk onvoorziene storing van 
haar handelssystemen op te vangen en ziet 
erop toe dat haar systemen volledig zijn 
getest en naar behoren worden 
gecontroleerd om te garanderen dat zij aan 
de vereisten van dit lid voldoen.

Or. en

Motivering

Een bepaalde mate van evenredigheid is noodzakelijk voor die kleine ondernemingen die zich 
alleen op een zeer eenvoudige uitvoeringsbasis met algoritmische handel bezighouden.

Amendement 575
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, heeft 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat haar 
handelssystemen weerbaar zijn en 
voldoende capaciteit hebben, aan passende 
handelsdrempels en -limieten onderworpen 
zijn, en voorkomen dat foutieve orders 
worden verzonden of dat de systemen 
anderszins op zodanige wijze functioneren 
dat zulks tot het ontstaan van een 
onordelijke markt kan leiden of bijdragen. 
Een dergelijke onderneming heeft ook 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat de 
handelssystemen niet kunnen worden 
aangewend voor enigerlei doel dat in 
strijd is met de Marktmisbruikverordening 
of met de regels van een handelsplatform 
waarmee zij is geconnecteerd. De 
onderneming heeft doeltreffende 
regelingen ter verzekering van de 
continuïteit van de bedrijfsuitoefening 
getroffen om elk onvoorziene storing van 
haar handelssystemen op te vangen en ziet 
erop toe dat haar systemen volledig zijn 

1. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, heeft 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat haar 
handelssystemen weerbaar zijn en 
voldoende capaciteit hebben, aan passende 
handelsdrempels en -limieten onderworpen 
zijn, en passende stappen nemen om te 
voorkomen dat foutieve orders worden 
verzonden of dat de systemen anderszins 
op zodanige wijze functioneren dat zulks 
tot het ontstaan van een onordelijke markt 
kan leiden of bijdragen. Een dergelijke 
onderneming heeft ook doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de handelssystemen 
functioneren in overeenstemming met de 
Marktmisbruikverordening en met de 
regels van een handelsplatform waarmee 
zij is geconnecteerd. De onderneming heeft 
doeltreffende regelingen ter verzekering 
van de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening getroffen om elk 
onvoorziene storing van haar 
handelssystemen op te vangen en ziet erop 
toe dat haar systemen volledig zijn getest 
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getest en naar behoren worden 
gecontroleerd om te garanderen dat zij aan 
de vereisten van dit lid voldoen.

en naar behoren worden gecontroleerd om 
te garanderen dat zij aan de vereisten van 
dit lid voldoen.

Or. en

Motivering

Dit amendement betreft een technische verduidelijking betreffende het verzenden van foutieve 
orders en de toepassing van MAR-verordening (het is niet mogelijk te voorkomen dat foutieve 
orders worden verzonden of marktmisbruik plaatsvindt). Het amendement geeft aan dat systemen 
en controles moeten worden opgezet om vast te stellen en vervolgens te voorkomen dat foutieve 
orders worden verzonden en/of dat marktmisbruik plaatsvindt, daar waar dit mogelijk is.

Amendement 576
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Beleggingsondernemingen vragen 
een gereglementeerde markt, MTF of 
OTF toestemming wanneer zij nieuwe of 
gewijzigde systemen voor automatische 
handel aan de systemen van die markt 
wensen te koppelen.
Een nieuw of gewijzigd systeem wordt pas 
voor de handel op een gereglementeerde 
markt, MTF of OTF gebruikt wanneer en 
vanaf het moment dat de marktexploitant 
hiervoor overeenkomstig lid 3 bis van 
artikel 51 schriftelijk toestemming heeft 
verleend.

Or. en

Amendement 577
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een beleggingsonderneming die 
zich met algoritmische handel bezighoudt, 
moet onderworpen zijn aan een 
afzonderlijke vergunningprocedure. In 
het kader van deze procedure moet zij op 
duidelijke en begrijpelijke wijze aantonen 
welke voordelen voor de economie als 
geheel haar activiteiten opleveren, en dat 
haar activiteiten geen negatieve effecten 
hebben, zoals een grotere volatiliteit, 
risico's voor de marktstabiliteit en/of 
prijsdistorsies. Indien dit niet op heldere 
en begrijpelijke wordt aangetoond, wordt 
de vergunning geweigerd. De Commissie 
presenteert een voorstel voor een lijst van 
mogelijke positieve en negatieve macro-
economische effecten van algoritmische 
handel.

Or. en

Amendement 578
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een beleggingsonderneming die 
zich met algoritmische handel bezighoudt, 
dient bij haar bevoegde autoriteit, direct 
na een verzoek daartoe van die autoriteit, 
informatie in over haar algoritmes, met 
inbegrip van de broncode, het 
programmaontwerp, alsook documentatie 
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde 
systemen en risicocontroles.
Beleggingsondernemingen zorgen er 
tevens voor dat zij, direct na een verzoek 
daartoe van een handelsplatform of de 
bevoegde autoriteit, een gedetailleerd 
overzicht kunnen overleggen van hun 
dagelijkse notering en handelsactiviteiten.
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Or. en

Motivering

Amendement op basis van de aanbevelingen van FinanceWatch.

Amendement 579
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Hoogfrequente handel is verboden.

Or. en

Motivering

Er bestaan ernstige twijfels omtrent het economische gebruik van hoogfrequente handel zoals 
gedefinieerd in amendement 43 van de rapporteur. Arbitragehandel, die vaak als een voorbeeld 
van hoogfrequente handel wordt genoemd, bestaat al honderden jaren, en is alleen langzamer. 
Anderzijds is hoogfrequente handel marktmisbruikgevoelig en heeft het vaak economische 
schade opgeleverd, zoals in het geval van de 'flash crash' in mei 2010.

Amendement 580
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, is te 
allen tijd in staat de bevoegde autoriteit 
van haar lidstaat van herkomst ten minste 
jaarlijks en op eigen initiatief een actuele 
en gedetailleerde beschrijving te 
verstrekken van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
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beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. De beleggingsonderneming 
zorgt ervoor dat documentatie van het 
hierboven vermelde wordt bijgehouden en 
bewaard, en ziet erop toe dat deze 
documentatie volstaat om de bevoegde 
autoriteit in de gelegenheid te stellen de 
naleving van de vereisten van deze 
richtlijn [MiFIR] en [MAR] te 
controleren. Een bevoegde autoriteit kan 
een beleggingsonderneming steeds om 
deze en verdere informatie over haar 
algoritmische handel en de daartoe 
gebruikte systemen verzoeken.

Or. en

Amendement 581
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van 
algoritmische handel, bijzonderheden over 
de handelsparameters of -limieten die voor 
de systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met een strategie voor hoogfrequente 
handel bezighoudt, verstrekt de bevoegde 
autoriteit van haar lidstaat van herkomst 
ten minste jaarlijks en te allen tijde op 
verzoek een beschrijving van de aard van 
haar strategieën, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

Or. en
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Motivering

Het gaat erom dat jaarlijks en te allen tijde op verzoek informatie over algoritmes aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst wordt verstrekt.

Amendement 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een beleggingsonderneming 
verstrekt, op verzoek van een bevoegde 
autoriteit, verdere informatie over haar 
algoritmische handel en de daartoe 
gebruikte systemen.

Or. en

Motivering

Artikel 17, lid 2, van de voorgestelde MiFID beoogt ervoor te zorgen dat de 
beleggingsonderneming de bevoegde autoriteit alle gevraagde aanvullende informatie verstrekt. 
(Suggestie van de ECB).

Amendement 583
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel en strategieën 
voor hoogfrequente handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst op het moment van 
verlening van de oorspronkelijke 
vergunning of ten minste jaarlijks, alsook 
wanneer zich materiële wijzigingen in de 
handelsstrategie voordoen, een 
beschrijving van de aard van haar 
strategieën, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

Or. en

Motivering

Sommige ondernemingen brengen voortdurend wijzigingen aan hun algoritmes aan, vandaar dat 
het jaarlijks verstrekken van informatie mogelijkerwijs niet volstaat om te weten wat hun 
strategieën zijn en moet deze vereiste worden uitgebreid tot alle materiële wijzigingen in de 
algoritmestrategie.

Amendement 584
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
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handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een beleggingsonderneming 
verstrekt, op verzoek van een bevoegde 
autoriteit, verdere informatie over haar 
algoritmische handel en de daartoe 
gebruikte systemen.

Or. en

Motivering

Artikel 17, lid 2, van de voorgestelde MiFID beoogt ervoor te zorgen dat de 
beleggingsonderneming de bevoegde autoriteit alle gevraagde aanvullende informatie verstrekt.

Amendement 585
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst jaarlijks of op 
verzoek een beschrijving van de aard van 
haar strategieën op het gebied van 
algoritmische handel, bijzonderheden over 
de handelsparameters of -limieten die voor 
de systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

Or. en



PE489.464v01-00 126/164 AM\901764NL.doc

NL

Amendement 586
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken.

2. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, 
verstrekt de bevoegde autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst ten minste jaarlijks 
een beschrijving van de aard van haar 
strategieën op het gebied van algoritmische 
handel, bijzonderheden over de 
handelsparameters of -limieten die voor de 
systemen gelden, de belangrijkste 
compliance- en risicocontroles die zij heeft 
opgezet om ervoor te zorgen dat aan de 
voorwaarden van lid 1 is voldaan, en 
bijzonderheden over het testen van haar 
systemen. Een bevoegde autoriteit kan een 
beleggingsonderneming steeds om verdere 
informatie over haar algoritmische handel 
en de daartoe gebruikte systemen 
verzoeken, met inbegrip van de broncode 
van haar algoritmes.

Or. en

Amendement 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een beleggingsonderneming die 
zich met een strategie voor hoogfrequente 
handel bezighoudt, verstrekt de bevoegde 
autoriteit van haar lidstaat van herkomst 
dagelijks de controlegegevens van haar 
notering en handelsactiviteiten op enige 
gereglementeerde markt of MTF.

Or. en
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Motivering

Gedetailleerde controlegegevens van een HFT-algoritmenotering en -handelsactiviteiten zijn een 
essentieel instrument voor het controleren van marktmisbruik op allerlei handelsplatforms. 
Marktoverstijgend toezicht bestaat op dit moment niet. De controlegegevens zullen 
toezichthouders ook in staat stellen de patronen van hoogfrequente handel beter te begrijpen, in 
het bijzonder ook de zeer hoge 'order-to-trade'-ratio.

Amendement 588
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een beleggingsonderneming die 
zich met een strategie voor hoogfrequente 
handel bezighoudt, bewaart in een 
goedgekeurde vorm de gegevens met 
betrekking tot elke notering en de 
handelsactiviteiten op elk 
handelsplatform, en stelt deze op verzoek 
ter beschikking aan de nationale bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Motivering

In de VS heeft het debat zich sinds de zogenaamde 'flash crash' geconcentreerd op de noodzaak 
van het opnieuw opbouwen van geconsolideerde controles van de markt, teneinde nauwkeurig 
inzicht te krijgen in de gebeurtenissen die leiden tot de abnormale marktomstandigheden zoals 
we die soms waarnemen. Het centraal verzamelen van dit soort gegevens zou voor overheden 
een enorme en dure technologische belasting met zich meebrengen, maar afzonderlijke 
ondernemingen moeten in staat zijn hun eigen gegevens bij te houden, die door overheden dan 
indien nodig gebruikt kunnen worden.

Amendement 589
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een beleggingsonderneming die 
zich met een strategie voor hoogfrequente 
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handel bezighoudt, stelt de 
controlegegevens van haar notering en 
handelsactiviteiten ter beschikking aan de 
bevoegde autoriteit. De ESMA ontwikkelt 
bindende technische normen voor het 
preciseren van de gegevens die moeten 
worden verstrekt en de vorm waarin dit 
moet gebeuren.

Or. en

Amendement 590
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor het 
preciseren van de gegevens die moeten 
worden verstrekt en de vorm waarin dit 
moet gebeuren, zoals bedoeld in lid 2 bis, 
ten einde de controles in alle lidstaten te 
kunnen consolideren.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Doeltreffende regulering van de mondiale markten anno 2012 vereist consolidering van de 
gegevens met betrekking tot hoogfrequente handel op internationaal niveau.
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Amendement 591
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel werkzaam 
tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor dat 
de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

3. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, zorgt 
ervoor dat elke door haar gebruikte 
strategie voor hoogfrequente 
algoritmische handel voortdurend 
werkzaam is tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of -limieten 
van een handelsstrategie voor 
hoogfrequente algoritmische handel 
zorgen ervoor dat deze in vaste noteringen 
tegen concurrerende prijzen resulteert, 
overeenkomstig haar gebruikelijke 
handelsgedrag, met als gevolg dat deze 
handelsplatforms steeds op regelmatige en 
voortdurende basis van liquiditeit worden 
voorzien.

Onder buitengewone omstandigheden, 
wanneer dit zou botsen met de 
overeenkomstig lid 1 ontwikkelde 
risicocontroles, kan een 
beleggingsonderneming zich van de markt 
terugtrekken. De ESMA ontwikkelt 
richtsnoeren waarin wordt gespecificeerd 
welke soorten omstandigheden 
rechtvaardigen dat 
beleggingsondernemingen zich van 
markten terugtrekken, en 
handelsplatforms nemen deze 
richtsnoeren op in hun eigen regels.
Wanneer een beleggingsonderneming 
zich op basis van de bepalingen in dit lid 
van een markt terugtrekt, stelt zij het 
handelsplatform en de nationale bevoegde 
autoriteit daarvan onverwijld op de 
hoogte.

Or. en
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Motivering

Dit borduurt voort op de suggestie in het non-paper van de Commissie over hoogfrequente 
handel, die erop neerkomt dat er omstandigheden zijn waarin de risicocontroles van een 
beleggingsonderneming vereisen dat deze stopt met het op regelmatige en voortdurende basis 
produceren van noteringen. De entiteit die dit het bast kan monitoren, is het handelsplatform, in 
coördinatie met de bevoegde autoriteit; vandaar dat het platform dit moet opnemen in zijn 
'market making'/liquiditeitsregels. De ESMA moet de parameters vaststellen, maar het zijn de 
handelsplatforms die bij uitstek geschikt zijn om te bepalen wat de beste manier is om de markt 
in buitengewone omstandigheden te stabilseren.

Amendement 592
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel werkzaam 
tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor dat 
de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

3. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, zorgt 
ervoor dat elke door haar gebruikte 
strategie voor hoogfrequente 
algoritmische handel voortdurend 
werkzaam is tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een handelsstrategie voor 
hoogfrequente algoritmische handel 
zorgen ervoor dat deze in vaste noteringen 
tegen concurrerende prijzen resulteert, 
overeenkomstig haar gebruikelijke 
handelsgedrag, met als gevolg dat deze 
handelsplatforms steeds op regelmatige en 
voortdurende basis van liquiditeit worden 
voorzien, behalve in buitengewone 
omstandigheden, zoals door de Commissie 
gespecificeerd in gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 94, wanneer dit zou botsen met de 
overeenkomstig lid 1 ontwikkelde 
risicocontroles.

De beleggingsonderneming verzoekt de 
voor de vergunningverlening bevoegde 
autoriteit vrijgesteld te worden van de in 
de eerste alinea bedoelde verplichting. De 
bevoegde autoriteit beoordeelt binnen 24 
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uur of sprake is van de buitengewone 
omstandigheden zoals bedoeld in de 
overeenkomstig de eerste alinea 
vastgestelde gedelegeerde handelingen en 
neemt een beslissing. Indien de beslissing 
inhoudt dat de beleggingsonderneming 
zich niet aan de in de eerste alinea 
bedoelde verplichting hoeft te houden, 
stelt de bevoegde autoriteit de ESMA van 
dat besluit op de hoogte. De ESMA stelt 
de bevoegde instanties van de overige 
lidstaten hiervan onverwijld in kennis. 
Indien een bevoegde autoriteit het oneens 
is met de maatregelen die een andere 
bevoegde autoriteit heeft genomen ten 
aanzien van een beleggingsonderneming 
die diensten op haar grondgebied verricht, 
kan de ESMA deze autoriteiten 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 helpen 
tot overeenstemming te komen. De 
bemiddeling duurt ten hoogste twee 
dagen. Indien de betrokken bevoegde 
autoriteiten er tijdens de bemiddelingsfase 
niet in slagen tot overeenstemming te 
komen, kan de ESMA overeenkomstig 
artikel 19, lid 3, van Verordening (EU) 
1095/2010 een besluit nemen. Dit besluit 
wordt binnen twee dagen genomen.

Or. en

Motivering

Ingegeven door een informeel document van de Commissie.

Amendement 593
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel werkzaam 
tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 

3. Een beleggingsonderneming die aan 
een door een handelspltaform 
aangeboden regeling voor market making 
deelneemt, gaat een bindende 
overeenkomst aan met het 



PE489.464v01-00 132/164 AM\901764NL.doc

NL

uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor dat 
de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

handelsplatform over de essentiële 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
deelname aan de regeling voor market 
making en houdt zich aan de 
voorwaarden van die regeling, met 
inbegrip van, maar niet uitsluitend, 
liquiditeitsverschaffing onder de 
heersende marktomstandigheden. De 
beleggingsonderneming beschikt over 
doeltreffende systemen en risicocontroles 
teneinde te waarborgen dat zij zich te 
allen tijde aan de verplichtingen uit 
hoofde van de bindende schriftelijke 
overeenkomst kan houden. Elke door een 
beleggingsonderneming met het oog op de 
deelname aan een regeling van market 
making gebruikte strategie op het gebied 
van algoritmische handel is voortdurend 
werkzaam tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert, tenzij anders bepaald in de 
bindende schriftelijke overeenkomst.  De 
handelsparameters of –limieten van een 
strategie op het gebied van algoritmische 
handel zorgen ervoor dat de strategie in 
vaste noteringen tegen concurrerende 
prijzen resulteert, met als gevolg dat deze 
handelsplatforms gedurende een 
minimumaantal aaneengesloten 
handelsuren op regelmatige en 
voortdurende basis van liquiditeit worden 
voorzien, met inachtneming van de 
heersende marktomstandigheden en de 
geldende regels en reglementering.

Or. en

Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met de amendementen van mevrouw Wortmann-Kool 
op artikel 51, lid 1 bis (nieuw), en artikel 51, lid 7.

Amendement 594
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel 
werkzaam tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor 
dat de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds 
op regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

3. Strategieën voor hoogfrequente handel 
die voldoen aan hetgeen in artikel 4, lid 
30 ter wordt bepaald, kunnen, in de mate 
zoals bepaald door de ESMA en die 
noodzakelijk is voor de goede werking van 
de markten, voortdurend werkzaam zijn 
tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. Beleggingsondernemingen die 
strategieën op het gebied van market 
making hanteren, voldoen aan specifieke 
vereisten die door de handelsplatforms in 
overleg met de bevoegde autoriteiten zijn 
vastgesteld met het oog op liquiditeit op 
het desbetreffende handelsplatform en het 
waarborgen voor vertrouwen van 
beleggers in de markt.

Or. en

Motivering

Alleen beleggingsondernemingen die over een strategie voor market making beschikken, kan 
worden gevraagd diensten op het gebied van market making te verlenen. Met de ESMA-
richtsnoeren betreffende systemen en controles in een omgeving van geautomatiseerde handel op 
dit vlak moet middels technische normen rekening worden gehouden. Deze tekst stelt de ESMA 
c.q. handelsplatforms in staat de toepassing van de vereisten in artikel 17, lid 3, goed te 
kalibreren, zowel wat betreft de vraag op welke strategieën voor hoogfrequente handel de 
vereisten van toepassing zijn, als de 'zwaarte' van dergelijke vereisten.

Amendement 595
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel werkzaam 
tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 

3. Een beleggingsonderneming die zich 
met algoritmische handel bezighoudt, zorgt 
ervoor dat elke door haar gebruikte 
strategie voor hoogfrequente 
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of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor dat 
de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

algoritmische handel voortdurend 
werkzaam is tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van hoogfrequente algoritmische handel 
zorgen ervoor dat de strategie te allen tijde 
in vaste noteringen tegen concurrerende 
prijzen resulteert, met als gevolg dat deze 
handelsplatforms steeds op regelmatige en 
voortdurende basis van liquiditeit worden 
voorzien, ongeacht de heersende 
marktomstandigheden.

Or. en

Motivering

Aangezien veel handelsalgoritmes niet bedoeld zijn om winst te maken, ongeacht de richting van 
de prijsontwikkeling, is het niet gepast van hen te verlangen dat ze aan market making doen. 
Deze verplichting is echter wel geëigend hoogfrequente handel en vermindert het risico dat 
partijen liquiditeit uit de markt nemen op het moment dat de markt daaraan het meest behoefte 
heeft. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat ondernemingen die aan hoogfrequente handel 
doen voortdurend realistische prijzen aangeven.

Amendement 596
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er is voortdurend een strategie op het 
gebied van algoritmische handel 
werkzaam tijdens de handelsuren van 
handelsplatforms waarnaar zij orders zendt 
of via de systemen waarvan zij transacties 
uitvoert. De handelsparameters of –
limieten van een strategie op het gebied 
van algoritmische handel zorgen ervoor 
dat de strategie in vaste noteringen tegen 
concurrerende prijzen resulteert, met als 
gevolg dat deze handelsplatforms steeds op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit worden voorzien, ongeacht de 
heersende marktomstandigheden.

3. Wanneer een beleggingsonderneming 
aan de in artikel 4, lid 6, bedoelde 
voorwaarden voldoet, zorgt zij voor een zo 
continu mogelijke bedrijfsvoering tijdens 
de handelsuren van handelsplatforms 
waarnaar zij orders zendt of via het 
systeem waarvan zij transacties uitvoert. 
De handelsstrategie van die onderneming 
zorgt ervoor dat zij continu in vaste 
noteringen tegen concurrerende prijzen 
resulteert, met als gevolg dat deze 
handelsplatforms steeds op regelmatige en 
voortdurende basis van liquiditeit worden 
voorzien.
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Or. en

Amendement 597
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen voor de 
vereisten zoals bedoeld in lid 3, in het 
bijzonder in het geval van marktstress. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010. 
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
________________
*PB datum invoegen: … 

Or. en

Motivering

Met de ESMA-richtsnoeren betreffende systemen en controles in een omgeving van 
geautomatiseerde handel in verband met artikel 17, lid 3, en met de mate en de 'zwaarte' van de 
verplichtingen die op bepaalde strategieën voor hoogfrequente handel worden toegepast, moet 
middels technische normen rekening worden gehouden.

Amendement 598
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een beleggingsonderneming die een 
strategie voor hoogfrequente handel 
hanteert, zorgt ervoor dat elke positie in 
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een financieel instrument die wordt 
gekocht of verkocht ten minste 30 
seconden wordt aangehouden.

Or. en

Amendement 599
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Handelsplatforms kunnen hun 
leden of deelnemers een vergoeding in 
rekening brengen om de 'order-to-trade'-
ratio te handhaven op een niveau dat het 
risico van verstoring van de goede 
werking van de markt vermijdt.

Or. en

Motivering

Het is bewezen dat het vragen van dit soort vergoedingen ertoe bijdraagt dat de 'order-to-trade'-
ratio op een niveau wordt gehandhaafd dat het risico van verstoring van de goede werking van 
de markt vermijdt.

Amendement 600
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 
dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang of gesponsorde 
toegang tot een handelsplatform biedt, 
heeft doeltreffende systemen en 
risicocontroles opgezet om te garanderen 
dat de geschiktheid van personen die van 
de dienst gebruikmaken naar behoren 
wordt getoetst en beoordeeld, dat personen 
die van de dienst gebruikmaken wordt 
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vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel 
voorkomen die risico's voor de 
beleggingsonderneming zelf met zich 
meebrengt, die tot het ontstaan van een 
onordelijke markt kan leiden of bijdragen, 
of die in strijd is met de 
Marktmisbruikverordening of de regels van 
het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

belet passende, vooraf vastgestelde 
handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles worden verricht 
in overeenstemming met de 
Marktmisbruikverordening of de regels van 
het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat in de overeenkomst 
duidelijkheid bestaat omtrent de 
verantwoordelijkheid voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet. 
Beleggingsondernemingen bieden geen 
ongefilterde gesponsorde toegang tot een 
handelsplatform.

Or. en

Motivering

Deze tekst beoogt ervoor te zorgen dat beleggingsondernemingen die directe elektronische 
toegang of gesponsorde toegang aanbieden, over passende vóórhandelscontroles en 
organisatorische regels beschikken voor het bevorderen van eerlijke en ordelijke handel in een 
omgeving van geautomatiseerde handel, inclusief de automatische afwijzing van orders die 
buiten bepaalde parameters vallen. Dit sluit aan bij de ESMA-richtsnoeren betreffende systemen 
en controles d.d. 22 december 2011, ref. ESMA/2011/456. ESMA/2011/456.

Amendement 601
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 

4. Beleggingsondernemingen bieden geen 
directe elektronische toegang tot een 
handelsplatform.
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garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en 
beoordeeld, dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, 
vooraf vastgestelde handels- en 
kredietdrempels te overschrijden, dat de 
handel door personen die van de dienst 
gebruikmaken naar behoren wordt 
gecontroleerd, en dat passende 
risicocontroles handel voorkomen die 
risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat 
er tussen haar en de betrokken persoon 
een bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het 
garanderen dat de handel met 
gebruikmaking van de dienst aan de 
vereisten van deze richtlijn, de 
Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

Or. en

Amendement 602
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 

4. Beleggingsondernemingen bieden geen 
gesponsorde toegang tot een 
handelsplatform. Een 
beleggingsonderneming die directe 
markttoegang tot een handelsplatform 
biedt, heeft doeltreffende systemen en 
risicocontroles opgezet om te garanderen 
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dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 
vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

dat de geschiktheid van personen die van 
de dienst gebruikmaken naar behoren 
wordt getoetst en beoordeeld, dat personen 
die van de dienst gebruikmaken wordt 
belet passende, vooraf vastgestelde 
handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

Or. en

Amendement 603
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 
dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 
dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 
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vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform, en toetst de 
verhouding tussen geplaatste en 
uitgevoerde orders. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

Or. en

Motivering

Naast gereglementeerde markten (artikel 51, lid 3) toetsen MTF- en OTF-exploitanten, entiteiten 
die directe markttoegangsdiensten aanbieden, de verhouding tussen geplaatste en geannuleerde 
orders. Een limitatieve verhouding kan het best worden vastgesteld in een nieuw streepje in 
artikel 8, lid 3, letter c), van de richtlijn marktmisbruik: "- annulering van orders waarbij op 
dagbasis een 30%-verhouding tussen uitgevoerde en geplaatste orders wordt overschreden, 
tenzij aan de autoriteit een schriftelijke verklaring wordt verstrekt".

Amendement 604
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 

4. Een beleggingsonderneming die directe 
markttoegang tot een handelsplatform 
biedt, heeft doeltreffende systemen en 
risicocontroles opgezet om te garanderen 
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garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 
dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 
vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

dat de geschiktheid van personen die van 
de dienst gebruikmaken naar behoren 
wordt getoetst en beoordeeld, dat personen 
die van de dienst gebruikmaken wordt 
belet passende, vooraf vastgestelde 
handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar directe elektronische toegang moeten worden veranderd in 'directe 
markttoegang' om op één lijn te komen met de in februari 2012 gepubliceerde technische 
richtsnoeren van ESMA "Systemen en interne beheersing in een geautomatiseerde 
handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten" 
ESMA/2012/122 (EN).

Amendement 605
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 
elektronische toegang tot een 

4. Een beleggingsonderneming die toegang 
tot een handelsplatform biedt, heeft 
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handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 
dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 
vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

doeltreffende systemen en risicocontroles 
opgezet om te garanderen dat de 
geschiktheid van personen die van de 
dienst gebruikmaken naar behoren wordt 
getoetst en beoordeeld, dat personen die 
van de dienst gebruikmaken wordt belet 
passende, vooraf vastgestelde handels- en 
kredietdrempels te overschrijden, dat de 
handel door personen die van de dienst 
gebruikmaken naar behoren wordt 
gecontroleerd, en dat passende 
risicocontroles handel voorkomen die 
risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

Or. en

Motivering

Elke beleggingsonderneming die toegang tot een handelsplatform biedt, hetzij in directe 
elektronische vorm of in gesponsorde vorm, moet beschikken over passende 
vóórhandelscontroles en organisatorische regels om de marktintegriteit en de goede werking van 
de markten te garanderen.

Amendement 606
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beleggingsonderneming die directe 4. Een beleggingsonderneming die directe 
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elektronische toegang tot een 
handelsplatform biedt, heeft doeltreffende 
systemen en risicocontroles opgezet om te 
garanderen dat de geschiktheid van 
personen die van de dienst gebruikmaken 
naar behoren wordt getoetst en beoordeeld, 
dat personen die van de dienst 
gebruikmaken wordt belet passende, vooraf 
vastgestelde handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

markttoegang tot een handelsplatform 
biedt, heeft doeltreffende systemen en 
risicocontroles opgezet om te garanderen 
dat de geschiktheid van personen die van 
de dienst gebruikmaken naar behoren 
wordt getoetst en beoordeeld, dat personen 
die van de dienst gebruikmaken wordt 
belet passende, vooraf vastgestelde 
handels- en kredietdrempels te 
overschrijden, dat de handel door personen 
die van de dienst gebruikmaken naar 
behoren wordt gecontroleerd, en dat 
passende risicocontroles handel voorkomen 
die risico's voor de beleggingsonderneming 
zelf met zich meebrengt, die tot het 
ontstaan van een onordelijke markt kan 
leiden of bijdragen, of die in strijd is met 
de Marktmisbruikverordening of de regels 
van het handelsplatform. De 
beleggingsonderneming zorgt ervoor dat er 
tussen haar en de betrokken persoon een 
bindende schriftelijke overeenkomst 
bestaat waarin de uit de dienstverlening 
voortvloeiende rechten en plichten zijn 
vastgelegd en dat de onderneming 
krachtens de overeenkomst 
verantwoordelijk blijft voor het garanderen 
dat de handel met gebruikmaking van de 
dienst aan de vereisten van deze richtlijn, 
de Marktmisbruikverordening en de regels 
van het handelsplatform voldoet.

Or. en

Amendement 607
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Beleggingsondernemingen bieden 
hun cliënten geen ongefilterde directe 
markttoegang tot handelsplatforms.

Or. en
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Motivering

De in februari 2012 gepubliceerde technische richtsnoeren van ESMA "Systemen en controles in 
een geautomatiseerde handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en 
bevoegde autoriteiten" ESMA/2012/122 (EN) geven aan voor welk controleniveau moet worden 
gezorgd voor het aanbieden van directe markttoegang - ongefilterde of 'ongefilterde 
gesponsorde toegang' was verboden; dit moet in de artikelen van MiFID wworden aangescherpt.

Amendement 608
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ten einde ervoor te zorgen dat 
niemand wordt gediscrimineerd of wordt 
belemmerd bij het benutten van de 
mogelijkheden die hoogfrequente handel 
biedt, moeten de lidstaten tevens zorgen 
voor gelijke randvoorwaarden bij de 
toegang tot markten.

Or. en

Amendement 609
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Om marktmisbruik ten gevolge van 
hoogfrequente handel te bestrijden, 
zorgen de lidstaten ervoor dat 
gereglementeerde markten en andere 
handelsplatforms voor allerlei soorten 
transacties beschikken over de juiste 
instrumenten voor toezicht, follow-up en 
controles.

Or. en

Amendement 610
Kay Swinburne
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen die de in de leden 1 tot en 
met 5 gestelde gedetailleerde 
organisatorische eisen specificeren die 
moeten worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen die 
verschillende beleggingsdiensten en/of -
activiteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten.

6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen die de in de 
leden 1 tot en met 5 gestelde gedetailleerde 
organisatorische eisen specificeren die 
moeten worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen die 
verschillende beleggingsdiensten en/of -
activiteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
__________________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De ESMA heeft reeds eerder richtsnoeren op dit gebied vastgesteld en beschikt dienaangaande 
derhalve over meer expertise dan de Commissie.

Amendement 611
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 

6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen die de in de 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen die de in de leden 1 tot en 
met 5 gestelde gedetailleerde 
organisatorische eisen specificeren die 
moeten worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen die 
verschillende beleggingsdiensten en/of -
activiteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten.

leden 1 tot en met 5 gestelde gedetailleerde 
organisatorische eisen specificeren die 
moeten worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen die 
verschillende beleggingsdiensten en/of -
activiteiten en nevendiensten of 
combinaties daarvan verrichten.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
_________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Dit is een technische aangelegenheid waarover de ESMA al eerder richtsnoeren heeft 
gepubliceerd. Deze bevoegdheid komt dan ook eerder aan de ESMA toe.

Amendement 612
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Elke uit hoofde van Richtlijn 
2009/65/EG [tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor beleggingen in effecten 
(ICBE's)], Richtlijn 2009/138/EG 
[betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)], 
Richtlijn 2003/41/EG [betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
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bedrijfspensioenvoorziening] of Richtlijn 
2011/61/EU [inzake beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen] 
geautoriseerde financiële instelling houdt 
zich aan de verplichtingen zoals bedoeld 
in de leden 1, 2, 2 bis, en 3, van dit artikel 
wanneer zij zich bezighoudt met 
algoritmische handel, met inbegrip van 
hoogfrequente algoritmische handel.

Or. en

Motivering

Ingegeven door een informeel document van de Commissie.

Amendement 613
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handelsproces en afhandeling van 
transacties in een MTF en een OTF

Handelsproces en afhandeling van 
transacties in een MTF

Or. en

Amendement 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, niet alleen de in 
artikel 16 gestelde eisen in acht moeten 
nemen, maar ook transparante regels en 
procedures moeten vaststellen die een 
billijke en ordelijke handel garanderen, 
alsmede objectieve criteria voor de 
efficiënte uitvoering van orders moeten 
vastleggen. Zij hebben regelingen getroffen 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, niet alleen de in artikel 16 
gestelde eisen in acht moeten nemen, maar 
ook transparante en niet-discretionaire 
regels en procedures moeten vaststellen die 
een billijke en ordelijke handel garanderen, 
alsmede objectieve en niet-discretionaire 
criteria voor de efficiënte uitvoering van 
orders moeten vastleggen. Zij hebben 
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die een gezond beheer van de technische 
werking van de faciliteit garanderen en 
hebben onder meer doeltreffende 
voorzorgsmaatregelen genomen om met 
systeemstoringen verband houdende 
risico's te ondervangen.

regelingen getroffen die een gezond beheer 
van de technische werking van de faciliteit 
garanderen en hebben onder meer 
doeltreffende voorzorgsmaatregelen 
genomen om met systeemstoringen 
verband houdende risico's te ondervangen.

Or. en

Motivering

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to keep 
operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary execution 
is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through the 
introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all through 
the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF category 
essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a dangerous 
deviation from the principles underpinning a good market.

Amendement 615
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, niet alleen de in 
artikel 16 gestelde eisen in acht moeten 
nemen, maar ook transparante regels en 
procedures moeten vaststellen die een 
billijke en ordelijke handel garanderen, 
alsmede objectieve criteria voor de 
efficiënte uitvoering van orders moeten 
vastleggen. Zij hebben regelingen getroffen 
die een gezond beheer van de technische 
werking van de faciliteit garanderen en 
hebben onder meer doeltreffende 
voorzorgsmaatregelen genomen om met 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, niet alleen de in artikel 16 
gestelde eisen in acht moeten nemen, maar 
ook transparante en niet-discretionaire 
regels en procedures moeten vaststellen die 
een billijke en ordelijke handel garanderen, 
alsmede objectieve en niet-discretionaire 
criteria voor de efficiënte uitvoering van 
orders moeten vastleggen. Zij hebben 
regelingen getroffen die een gezond beheer 
van de technische werking van de faciliteit 
garanderen en hebben onder meer 
doeltreffende voorzorgsmaatregelen 
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systeemstoringen verband houdende 
risico's te ondervangen. 

genomen om met systeemstoringen 
verband houdende risico's te ondervangen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat alle multilaterale handelsplatforms, hetzij RM, 
hetzij MTF, onderworpen zijn aan de niet-discretionaire uitvoeringsvereisten, waarmee alle 
beleggers een voorspelbaar en billijk resultaat is gegarandeerd. Dit is uitermate belangrijk om 
beleggers te beschermen tegen arbitraire prijzen.

Amendement 616
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, niet alleen de in 
artikel 16 gestelde eisen in acht moeten 
nemen, maar ook transparante regels en 
procedures moeten vaststellen die een 
billijke en ordelijke handel garanderen, 
alsmede objectieve criteria voor de 
efficiënte uitvoering van orders moeten 
vastleggen. Zij hebben regelingen getroffen 
die een gezond beheer van de technische 
werking van de faciliteit garanderen en 
hebben onder meer doeltreffende 
voorzorgsmaatregelen genomen om met 
systeemstoringen verband houdende 
risico's te ondervangen.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, niet alleen de in artikel 16 
gestelde eisen in acht moeten nemen, maar 
ook transparante regels en procedures 
moeten vaststellen die een billijke en 
ordelijke handel garanderen, alsmede 
objectieve en niet-discretionaire criteria 
voor de efficiënte uitvoering van orders 
moeten vastleggen. Zij hebben regelingen 
getroffen die een gezond beheer van de 
technische werking van de faciliteit 
garanderen en hebben onder meer 
doeltreffende voorzorgsmaatregelen 
genomen om met systeemstoringen 
verband houdende risico's te ondervangen.

Or. en

Amendement 617
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren transparante regels 
opstellen betreffende de criteria aan de 
hand waarvan wordt vastgesteld welke 
financiële instrumenten via hun systemen 
kunnen worden verhandeld.

2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
transparante regels opstellen betreffende de 
criteria aan de hand waarvan wordt 
vastgesteld welke financiële instrumenten 
via hun systemen kunnen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).

Amendement 618
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat, waar 
toepasselijk, beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, voorzien in of zorgen 
voor toegang tot voldoende voor het 
publiek beschikbare informatie opdat haar 
gebruikers zich een beleggingsoordeel 
kunnen vormen, rekening houdend met 
zowel de aard van de gebruikers als de 
categorieën verhandelde instrumenten.

De lidstaten schrijven voor dat, waar 
toepasselijk, beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, voorzien in of zorgen voor 
toegang tot voldoende voor het publiek 
beschikbare informatie opdat haar 
gebruikers zich een beleggingsoordeel 
kunnen vormen, rekening houdend met 
zowel de aard van de gebruikers als de 
categorieën verhandelde instrumenten.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
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markttoezicht).

Amendement 619
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren op objectieve criteria 
gebaseerde transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit moeten vaststellen, 
bekendmaken en handhaven.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren op objectieve criteria 
gebaseerde transparante en niet-
discretionaire regels voor de toegang tot 
de faciliteit moeten vaststellen, 
bekendmaken en handhaven.

Or. en

Amendement 620
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren op objectieve criteria 
gebaseerde transparante regels voor de 
toegang tot de faciliteit moeten vaststellen, 
bekendmaken en handhaven.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
op objectieve criteria gebaseerde 
transparante regels moeten vaststellen, 
bekendmaken en handhaven.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).
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Amendement 621
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, regelingen moet hebben 
getroffen voor het duidelijk onderkennen 
en aanpakken van potentiële negatieve 
gevolgen voor de exploitatie van de MTF 
of de OTF of voor de deelnemers daaraan 
van elk conflict tussen de belangen van de 
MTF, de OTF, de eigenaars of de 
exploitant ervan en de goede werking van 
de MTF of de OTF.

Or. en

Motivering

Dit artikel zorgt voor de invulling van het gestelde in overweging 12 voor MTF en OTF, en zorgt 
ervoor dat beleggers meer keus krijgen met betrekking tot de tegenpartijen met wie zij zaken 
wensen te doen.

Amendement 622
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, de gebruikers van een 
MTF of een OTF terdege moeten inlichten 
over hun respectieve 
verantwoordelijkheden in het kader van de 
afwikkeling van de via deze faciliteit 
uitgevoerde transacties. De lidstaten 
schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 

4. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, de gebruikers van een MTF 
terdege moeten inlichten over hun 
respectieve verantwoordelijkheden in het 
kader van de afwikkeling van de via deze 
faciliteit uitgevoerde transacties. De 
lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
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marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren de nodige regelingen 
moeten hebben getroffen om een efficiënte 
afwikkeling van de volgens de systemen 
van de MTF of de OTF uitgevoerde 
transacties te bevorderen.

de nodige voorzieningen moeten hebben 
getroffen om een efficiënte afwikkeling 
van de volgens de systemen van de MTF 
uitgevoerde transacties te bevorderen.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).

Amendement 623
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een effect dat tot de handel op 
een gereglementeerde markt is toegelaten, 
ook in een MTF of een OTF wordt 
verhandeld zonder dat de emittent daarvoor 
toestemming heeft verleend, is deze 
emittent met betrekking tot deze MTF of 
OTF niet onderworpen aan enigerlei 
verplichting op het gebied van de initieel, 
doorlopend of incidenteel te verstrekken 
financiële informatie.

5. Indien een effect dat tot de handel op 
een gereglementeerde markt is toegelaten, 
ook in een MTF wordt verhandeld zonder 
dat de emittent daarvoor toestemming heeft 
verleend, is deze emittent met betrekking 
tot deze MTF niet onderworpen aan 
enigerlei verplichting op het gebied van de 
initieel, doorlopend of ad hoc te 
verstrekken financiële informatie.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).

Amendement 624
Olle Schmidt
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namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten schrijven voor dat elke 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF of een OTF exploiteert, 
onmiddellijk gevolg moet geven aan gelijk 
welke instructie van haar bevoegde 
autoriteit op grond van artikel 72, lid 1, om 
de handel in een financieel instrument op te 
schorten of een financieel instrument van 
de handel uit te sluiten.

6. De lidstaten schrijven voor dat elke 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF of een OTF exploiteert, 
onmiddellijk gevolg moet geven aan gelijk 
welke instructie van haar bevoegde 
autoriteit op grond van artikel 72, onder d) 
en e), om de handel in een financieel 
instrument op te schorten of een financieel 
instrument van de handel uit te sluiten.

Or. en

Amendement 625
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten schrijven voor dat elke 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF of een OTF exploiteert, 
onmiddellijk gevolg moet geven aan gelijk 
welke instructie van haar bevoegde 
autoriteit op grond van artikel 72, lid 1, om 
de handel in een financieel instrument op te 
schorten of een financieel instrument van 
de handel uit te sluiten.

6. De lidstaten schrijven voor dat elke 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een MTF exploiteert, onmiddellijk 
gevolg moet geven aan gelijk welke 
instructie van haar bevoegde autoriteit op 
grond van artikel 72, lid 1, om de handel in 
een financieel instrument op te schorten of 
een financieel instrument van de handel uit 
te sluiten.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).
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Amendement 626
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, de bevoegde autoriteit 
een gedetailleerde beschrijving van de 
werking van de MTF of de OTF moeten 
verstrekken. De ESMA wordt in kennis 
gesteld van elke verlening aan een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant van een vergunning als een 
MTF en een OTF. De ESMA stelt een lijst 
op van alle MTF's en OTF's in de Unie. 
De lijst bevat informatie over de diensten 
die door een MTF of een OTF worden 
verricht en de unieke identificatiecode van 
de MTF en de OTF die moet worden 
gebruikt in de verslagen die 
overeenkomstig artikel 23 en de artikelen 5 
en 9 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] moeten worden opgesteld. De lijst 
wordt regelmatig bijgewerkt. De ESMA 
maakt deze lijst op haar website bekend en 
houdt deze actueel.

8. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde beschrijving van de werking 
van de MTF of de OTF moeten 
verstrekken, inclusief bijbehorende 
infrastructuur die onderdeel van hun 
dienstenaanbod uitmaakt en/of 
verbindingen met 
beleggingsondernemingen, 
handelsondernemingen, 
gereglementeerde markten, MTF's of 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling en/of 
regelingen voor orderrouting. De lidstaten 
schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde beschrijving verstrekken 
van de regelingen die zij hebben om te 
voldoen aan de vereisten in de artikelen 3 
tot en met 10 van verordening (EU) nr. 
.../... [MiFIR]. De ESMA wordt in kennis 
gesteld van elke verlening aan een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant van een vergunning als een 
MTF. De ESMA stelt een lijst op van alle 
MTF's in de Unie. De lijst bevat informatie 
over de diensten die door een MTF worden 
verricht, inclusief alle financiële 
instrumenten die tot de handel op deze 
platforms zijn toegelaten, en de unieke 
identificatiecode van de MTF die moet 
worden gebruikt in de verslagen die 
overeenkomstig artikel 23 en de artikelen 5 
en 9 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] moeten worden opgesteld. 
[MiFIR]. De lijst wordt regelmatig 
bijgewerkt. De ESMA maakt deze lijst op 
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haar website bekend en houdt deze actueel.

Or. en

Motivering

Regelingen voor orderrouting, die dor beleggingsondernemingen en handelsplatforms veel 
worden gebruikt, kunnen risicovol zijn. Voor dit soort regelingen moeten passende 
openbaarmakingsvereisten gelden. Daarnaast moeten handelsplatforms de regelgevende 
autoriteiten een gedetailleerde beschrijving verstrekken van de wijze waarop zij voldoen aan de 
vereisten inzake voorhandelstransparantie in MiFIR.

Amendement 627
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, de bevoegde autoriteit 
een gedetailleerde beschrijving van de 
werking van de MTF of de OTF moeten 
verstrekken. De ESMA wordt in kennis 
gesteld van elke verlening aan een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant van een vergunning als een 
MTF en een OTF. De ESMA stelt een lijst 
op van alle MTF's en OTF's in de Unie. 
De lijst bevat informatie over de diensten 
die door een MTF of een OTF worden 
verricht en de unieke identificatiecode van 
de MTF en de OTF die moet worden 
gebruikt in de verslagen die 
overeenkomstig artikel 23 en de artikelen 5 
en 9 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] moeten worden opgesteld. De lijst 
wordt regelmatig bijgewerkt. De ESMA 
maakt deze lijst op haar website bekend en 
houdt deze actueel.

8. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde beschrijving van de werking 
van de MTF moeten verstrekken. De 
ESMA wordt in kennis gesteld van elke 
verlening aan een beleggingsonderneming 
of een marktexploitant van een vergunning 
als een MTF en een OTF. De ESMA stelt 
een lijst op van alle MTF's in de Unie. De 
lijst bevat informatie over de diensten die 
door een MTF worden verricht en de 
unieke identificatiecode van de MTF die 
moet worden gebruikt in de verslagen die 
overeenkomstig artikel 23 en de artikelen 5 
en 9 van Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] moeten worden opgesteld. De lijst 
wordt regelmatig bijgewerkt. De ESMA 
maakt deze lijst op haar website bekend en 
houdt deze actueel.

Or. en

Motivering

De categorie OTF's moet worden geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
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beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).

Amendement 628
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren de bevoegde autoriteit en de 
ESMA een lijst van hun leden en/of 
gebruikers moeten verstrekken.

Or. en

Motivering

MiFID 1 is een succes in de zin dat het inderdaad voor concurrentie heeft gezorgd, maar deze 
concurrentie is wel hoofdzakelijk het gevolg van door gebruikers gesponsorde nieuwe 
deelnemers uitvoeringstransacties: bijna een derde van de effectenhandel vindt plaats op door 
gebruikers gecontroleerde uitvoeringsplatforms. Er moet wel iets worden gedaan aan 
belangenverstrengelingen die het resultaat zijn van het feit dat de status van eigenaar, exploitant 
en gebruiker van een georganiseerd handelsplatform wordt gecombineerd, en die gevolgen 
kunnen hebben voor de bescherming van de belegger, de totale efficiëntie van het 
prijsinformatieproces en het toezicht op de markt.

Amendement 629
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren in welke mate samengestelde 
transactiediensten( zoals bedoeld in 
artikel 2 van Verordening (EU) nr. ... 
[MiFIR]) onderworpen zijn aan artikel 
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18, lid 1 tot en met 3, en artikel 20, lid 3. 
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om de technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
___________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen samengestelde transactiediensten en 
traditionele uitvoeringsactiviteiten, en vereisten inzake goede uitvoering, regels voor 
handelsplatforms, toegang tot de OTF en de opschorting van de handel zijn niet relevant en/of 
passend voor dit soort diensten. Deze regels ook op samengestelde transactiediensten van 
toepassing maken, zou ertoe kunnen leiden dat ze niet meer kunnen worden verricht. Vandaar 
dat de ESMA, met het oog op extra duidelijkheid, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen 
moet ontwikkelen.

Amendement 630
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Handelsproces

De lidstaten schrijven voor dat alle 
transacties in financiële instrumenten 
worden uitgevoerd op gereglementeerde 
markten, MTF's, 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling of 
OTC.

Or. en

Amendement 631
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, niet alleen aan de in de 
artikelen 16 en 18 gestelde eisen moeten 
voldoen, maar ook niet-discretionaire 
regels voor de uitvoering van orders via het 
systeem moeten vaststellen.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, niet alleen aan de in de 
artikelen 16 en 18 gestelde eisen moeten 
voldoen, maar ook niet-discretionaire 
regels voor de uitvoering van orders via het 
systeem moeten vaststellen en 
implementeren.

Or. en

Motivering

Billijke en ordelijke multilaterale handelsplatforms moeten orders van cliënten op niet-
discretionaire basis uitvoeren: dit is een vereiste waaraan MTF's moeten voldoen.

Amendement 632
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat de in 
artikel 18, lid 4, bedoelde regels voor de 
toegang tot een MTF aan de voorwaarden 
van artikel 55, lid 3, moeten voldoen.

2. De lidstaten schrijven voor dat de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde regels voor de 
toegang tot een MTF aan de voorwaarden 
van artikel 55 moeten voldoen.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om voor MTF's een 'lichtere' regeling te hebben dan voor gereglementeerde 
markten.

Amendement 633
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de regels 
betreffende toegang waarborgen dat de 
MTF een doeltreffend multilateraal 
systeem blijft dat een belangrijk aantal in 
het kopen en verkopen van financiële 
instrumenten geïnteresseerde derde 
partijen bij elkaar brengt.

Or. en

Motivering

De regels betreffende toegang mogen er niet toe leiden dat op de MTF slechts een zeer beperkt 
aantal deelnemers bij elkaar komt.

Amendement 634
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, regelingen moet hebben 
getroffen voor het duidelijk onderkennen 
en aanpakken van potentiële negatieve 
gevolgen voor de exploitatie van de MTF 
of voor de deelnemers daaraan van elk 
conflict tussen de belangen van de MTF, 
de eigenaars of de exploitant ervan en de 
goede werking van de MTF.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is passend voor zowel MTF's, als OTF's, en moet derhalve opnieuw worden opgenomen 
in artikel 18.
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Amendement 635
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, regelingen moet hebben 
getroffen voor het duidelijk onderkennen 
en aanpakken van potentiële negatieve 
gevolgen voor de exploitatie van de MTF 
of voor de deelnemers daaraan van elk 
conflict tussen de belangen van de MTF, 
de eigenaars of de exploitant ervan en de 
goede werking van de MTF.

3. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een MTF 
exploiteren, regelingen moet hebben 
getroffen voor het duidelijk onderkennen 
en aanpakken van potentiële negatieve 
gevolgen voor de exploitatie van de MTF 
of voor de deelnemers daaraan van elk 
conflict tussen de belangen van de MTF, 
de eigenaars of de exploitant ervan en de 
goede werking van de MTF om te voldoen 
aan de voorwaarden in de artikelen 48, 49 
en 50.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om op dit punt verschillende regels voor MTF's en reglementeerde markten te 
hanteren.

Amendement 636
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een MTF 
in doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om aan de 
voorwaarden van artikel 51 te voldoen.

4. De lidstaten schrijven voor dat een MTF 
moet voldoen aan de voorwaarden van de 
artikelen 51 en 51 bis en met het oog 
daarop in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moeten voorzien.

Or. en

Amendement 637
Sharon Bowles
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat een MTF 
in doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om aan de 
voorwaarden van artikel 51 te voldoen.

4. De lidstaten schrijven voor dat een MTF 
in doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om aan de 
voorwaarden van artikel 51 of aan andere 
voor de handelsvorm van de MTF 
relevante procedures en regelingen te 
voldoen.

Or. en

Motivering

MTF's die op vaste-inkomens- en derivatenmarkten actief zijn, zullen niet aan de voorwaarden 
van artikel 51 in het voorstel van de Commissie kunnen voldoen, dat voor transacties met grote 
volumes is bedoeld, aangezien hun activiteiten veel minder frequent zijn.

Amendement 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten schrijven voor dat het 
handelsplatform ten minste vier 
daadwerkelijk actieve leden of gebruikers 
heeft, die elk met alle anderen kunnen 
communiceren met betrekking tot 
prijsinformatie in het systeem.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat het handelsplatform een daadwerkelijk multilateraal karakter heeft - dat 
wil zeggen ervoor te zorgen dat alle deelnemers met elkaar interactief kunnen zijn - is het 
belangrijk te belemmeren dat één enkele entiteit tegenpartij is voor alle transacties op het 
platform. Vandaar de vereiste van ten minste vier actieve deelnemers.

Amendement 639
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om criteria 
vast te stellen aan de hand waarvan de 
doeltreffendheid van een multilateraal 
systeem kan worden vastgesteld.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
vast te stellen.
______________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Amendement 640
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Specifieke eisen voor OTC

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen OTC-orders 
van cliënten in financiële instrumenten 
voor volumes onder het standaard 
marktvolume niet uitvoeren.
De lidstaten schrijven voor dat orders van 
cliënten niet op systematische basis OTC 
worden uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

Met het oog op de bescherming van de belegger moet duidelijk worden aangegeven dat orders 
van cliënten in financiële instrumenten voor volumes onder het standaard marktvolume of die op 
systematische basis worden uitgevoerd, niet OTC mogen plaatsvinden.


