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***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de 
transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan 
van een consolidated tape, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod 
op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)727),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9 0440/2021),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van 

tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van 
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de transparantie van marktgegevens, het 
wegnemen van belemmeringen voor het 
ontstaan van een consolidated tape, het 
optimaliseren van de handelsverplichtingen 
en het verbod op het ontvangen van 
betalingen voor het doorgeven van orders 
van cliënten

de transparantie van marktgegevens, het 
wegnemen van belemmeringen voor het 
ontstaan van een consolidated tape, het 
optimaliseren van de handelsverplichtingen 
en het reguleren van het doorgeven en 
uitvoeren van orders van cliënten

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 biedt de bevoegde autoriteiten 
de mogelijkheid om aan marktexploitanten 
en beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, die hun 
prijzen bepalen op basis van het 
gemiddelde van de spread op de primaire 
markt of de qua liquiditeit meest relevante 
markt, ontheffing van de vereisten met 
betrekking tot de transparantie vóór de 
handel te verlenen. Aangezien er geen 
reden is om de kleinste orders van een 
transparant orderboek uit te sluiten en om 
de transparantie vóór de handel te 
vergroten en aldus het prijsvormingsproces 
te versterken, moet die ontheffing van 
toepassing zijn op orders met een omvang 
die groter is dan of gelijk aan tweemaal de 
standaardmarktomvang. Wanneer de 
consolidated tape voor aandelen en op de 
beurs verhandelde fondsen (“ETF’s”) zal 
voorzien in bied- en laatprijzen waaruit een 
gemiddelde spread kan worden afgeleid, 
moet de ontheffing van de referentieprijs 
ook beschikbaar zijn voor systemen die het 
gemiddelde van de spread uit de 
consolidated tape afleiden.

(6) Artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 biedt de bevoegde autoriteiten 
de mogelijkheid om aan marktexploitanten 
en beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, die hun 
prijzen bepalen op basis van het 
gemiddelde van de spread op de primaire 
markt of de qua liquiditeit meest relevante 
markt, ontheffing van de vereisten met 
betrekking tot de transparantie vóór de 
handel te verlenen. Om de transparantie 
vóór de handel te vergroten en aldus het 
prijsvormingsproces te versterken, moet 
die ontheffing alleen van toepassing zijn 
op orders met een omvang die groter is dan 
of gelijk aan de door de ESMA te bepalen 
omvang, die niet groter mag zijn dan 
tweemaal de standaardmarktomvang. Bij 
het bepalen van de mogelijke drempel 
moet de ESMA rekening houden met het 
effect van die maatregel op i) de 
marktkwaliteit, ii) de algehele liquiditeit 
op handelsplatformen in de Unie, iii) de 
resultaten van eindbeleggers en iv) de 
binnenlandse en internationale 
aantrekkelijkheid en het 
concurrentievermogen van 
kapitaalmarkten en ondernemingen in de 
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Unie. Wanneer de consolidated tape voor 
aandelen en op de beurs verhandelde 
fondsen (“ETF’s”) zal voorzien in bied- en 
laatprijzen waaruit een gemiddelde spread 
kan worden afgeleid, moet de ontheffing 
van de referentieprijs ook beschikbaar zijn 
voor systemen die het gemiddelde van de 
spread uit de consolidated tape afleiden.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Handel in dark pools (“dark 
trading”) is handel zonder 
pretransactionele transparantie, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de ontheffing 
van de referentieprijs als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening 
(EU) nr. 600/2014 en de ontheffing voor 
bilateraal overeengekomen handel als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, punt a), i), van 
die verordening. Het gebruik van beide 
ontheffingen wordt begrensd door de 
dubbele volumebeperking (“double volume 
cap”). De dubbele volumebeperking is een 
mechanisme dat het niveau van handel in 
dark pools beperkt tot een bepaald deel van 
de totale handel in een 
eigenvermogensinstrument. De 
hoeveelheid handel in dark pools in een 
eigenvermogensinstrument op een 
individueel handelsplatform mag niet meer 
bedragen dan 4 % van de totale handel in 
dat instrument in de Unie. Wanneer deze 
drempel wordt overschreden, wordt de 
handel in dark pools in dat instrument op 
dat handelsplatform opgeschort. Ten 
tweede mag de hoeveelheid handel in dark 
pools in een eigenvermogensinstrument in 
de Unie niet meer bedragen dan 8 % van de 
totale handel in dat instrument in de Unie. 

(7) Handel in dark pools (“dark 
trading”) is handel zonder 
pretransactionele transparantie, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de ontheffing 
van de referentieprijs als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening 
(EU) nr. 600/2014 en de ontheffing voor 
bilateraal overeengekomen handel als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, punt a), i), van 
die verordening. Het gebruik van beide 
ontheffingen wordt begrensd door de 
dubbele volumebeperking (“double volume 
cap”). De dubbele volumebeperking is een 
mechanisme dat het niveau van handel in 
dark pools beperkt tot een bepaald deel van 
de totale handel in een 
eigenvermogensinstrument. De 
hoeveelheid handel in dark pools in een 
eigenvermogensinstrument op een 
individueel handelsplatform mag niet meer 
bedragen dan 4 % van de totale handel in 
dat instrument in de Unie. Wanneer deze 
drempel wordt overschreden, wordt de 
handel in dark pools in dat instrument op 
dat handelsplatform opgeschort. Ten 
tweede mag de hoeveelheid handel in dark 
pools in een eigenvermogensinstrument in 
de Unie niet meer bedragen dan 8 % van de 
totale handel in dat instrument in de Unie. 
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Wanneer deze drempel wordt 
overschreden, wordt alle handel in dark 
pools in dat instrument opgeschort. De 
platformspecifieke drempel laat ruimte 
voor verder gebruik van die ontheffingen 
op andere platformen waarop de handel in 
dat eigenvermogensinstrument nog niet is 
opgeschort, totdat de drempel voor de hele 
Unie wordt overschreden. Dit veroorzaakt 
complexiteit wat betreft het toezicht op de 
niveaus van de handel in dark pools en de 
handhaving van de opschorting. Om de 
dubbele volumebeperking te 
vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan 
de doeltreffendheid ervan, moet de nieuwe 
en enige volumebeperking uitsluitend 
gebaseerd zijn op de EU-wijde drempel. 
Die drempel moet worden verlaagd tot 7 % 
ter compensatie van een mogelijke 
toename van de handel in het kader van die 
ontheffingen die het gevolg zou zijn van de 
afschaffing van de specifieke drempel voor 
het platform.

Wanneer deze drempel wordt 
overschreden, wordt alle handel in dark 
pools in dat instrument opgeschort. De 
platformspecifieke drempel laat ruimte 
voor verder gebruik van die ontheffingen 
op andere platformen waarop de handel in 
dat eigenvermogensinstrument nog niet is 
opgeschort, totdat de drempel voor de hele 
Unie wordt overschreden. Dit veroorzaakt 
complexiteit wat betreft het toezicht op de 
niveaus van de handel in dark pools en de 
handhaving van de opschorting. Om de 
complexiteit te verminderen en 
consistentie met internationale praktijken 
tot stand te brengen in de Unie, moet het 
beperkingsmechanisme voor ten minste 
vijf jaar worden opgeschort. De ESMA, 
die de bevoegdheid wordt verleend om de 
marktomstandigheden te monitoren, en 
met name het prijsvormingsproces en de 
liquiditeit die beschikbaar is op lit venues, 
moet de opschorting jaarlijks evalueren. 
Indien de opschorting van de beperking 
het evenwicht tussen marktdeelnemers 
verandert en het prijsvormingsproces 
schaadt, moet de ESMA de Commissie 
voorstellen om de opschorting te stoppen 
en terug te keren naar een 
beperkingsmechanisme dat uitsluitend is 
gebaseerd is op een EU-wijde drempel. 
Als dit het geval is, wordt, om de dubbele 
volumebeperking te vereenvoudigen 
zonder afbreuk te doen aan de 
doeltreffendheid ervan, in het voorstel een 
nieuwe en enige volumebeperking 
ingevoerd die uitsluitend is gebaseerd op 
de EU-wijde drempel. Die drempel moet 
worden verlaagd tot 7 % ter compensatie 
van een mogelijke toename van de handel 
in het kader van die ontheffingen die het 
gevolg zou zijn van de afschaffing van de 
specifieke drempel voor het platform. Aan 
het einde van de opschortingsperiode van 
vijf jaar moet de ESMA een eindverslag 
publiceren met een gedetailleerde 
beschrijving van de gevolgen van de 
opschorting voor de markten van de Unie, 
op basis waarvan de Commissie moet 
overwegen of de opschorting dient te 
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worden verlengd dan wel dat de 
bepalingen inzake het 
beperkingsmechanisme dienen te worden 
geschrapt.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 10 van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 bevat vereisten voor 
handelsplatformen om informatie bekend 
te maken over transacties in andere dan 
eigenvermogensinstrumenten, met inbegrip 
van de prijs en het volume. Artikel 11 van 
die verordening bevat de gronden voor de 
nationale bevoegde autoriteiten om een 
uitgestelde bekendmaking van die 
gegevens toe te staan. Het opschorten van 
de bekendmaking van die gegevens is 
toegestaan wanneer een transactie de 
drempel voor aanzienlijke omvang (“large 
in scale”) overschrijdt en verband houdt 
met een instrument waarvoor geen liquide 
markt bestaat, of wanneer die transactie de 
omvang overtreft die specifiek is voor de 
drempel van het instrument ingeval bij de 
transactie liquiditeitsverschaffers 
betrokken zijn. De nationale bevoegde 
autoriteiten hebben discretionaire 
bevoegdheid wat betreft de duur van de 
opschortingstermijn en de bijzonderheden 
van de transacties waarvoor de opschorting 
kan gelden. Die discretionaire bevoegdheid 
heeft geleid tot uiteenlopende praktijken in 
de lidstaten en tot ondoeltreffende 
posttransactionele transparantie in de 
bekendmakingen. Om transparantie ten 
aanzien van alle soorten beleggers te 
waarborgen, is het noodzakelijk de 
opschortingsregeling op het niveau van de 
Europese Unie te harmoniseren, de 

(8) Artikel 10 van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 bevat vereisten voor 
handelsplatformen om informatie bekend 
te maken over transacties in andere dan 
eigenvermogensinstrumenten, met inbegrip 
van de prijs en het volume. Artikel 11 van 
die verordening bevat de gronden voor de 
nationale bevoegde autoriteiten om een 
uitgestelde bekendmaking van die 
gegevens toe te staan. Het opschorten van 
de bekendmaking van die gegevens is 
toegestaan wanneer een transactie de 
drempel voor aanzienlijke omvang (“large 
in scale”) overschrijdt en verband houdt 
met een instrument waarvoor geen liquide 
markt bestaat, of wanneer die transactie de 
omvang overtreft die specifiek is voor de 
drempel van het instrument ingeval bij de 
transactie liquiditeitsverschaffers 
betrokken zijn. De nationale bevoegde 
autoriteiten hebben discretionaire 
bevoegdheid wat betreft de duur van de 
opschortingstermijn en de bijzonderheden 
van de transacties waarvoor de opschorting 
kan gelden. Die discretionaire bevoegdheid 
heeft geleid tot uiteenlopende praktijken in 
de lidstaten en tot ondoeltreffende 
posttransactionele transparantie in de 
bekendmakingen. Om transparantie ten 
aanzien van alle soorten beleggers te 
waarborgen, is het noodzakelijk de 
opschortingsregeling op het niveau van de 
Europese Unie te harmoniseren, de 
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discretionaire bevoegdheid op nationaal 
niveau weg te nemen en de consolidatie 
van marktgegevens te vergemakkelijken. 
Daarom moeten de vereisten inzake 
transparantie na de handel worden 
aangescherpt door de bevoegde autoriteiten 
hun discretionaire bevoegdheid te 
ontnemen.

discretionaire bevoegdheid op nationaal 
niveau weg te nemen en de consolidatie 
van marktgegevens te vergemakkelijken. 
Daarom moeten de vereisten inzake 
transparantie na de handel worden 
aangescherpt door de bevoegde nationale 
autoriteiten hun discretionaire bevoegdheid 
te ontnemen en de categorieën transacties 
waarvoor opschorting is toegestaan uiteen 
te zetten, rekening houdend met de 
omvang van de transacties en de 
liquiditeit van de betrokken financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een passend niveau van 
transparantie te waarborgen, moet de 
bekendmaking van de prijs van een 
transactie zonder aandelenkarakter zo dicht 
mogelijk bij realtime plaatsvinden en 
uiterlijk tot het einde van de handelsdag 
worden opgeschort. Om 
liquiditeitsverschaffers in andere dan 
eigenvermogensinstrumenten niet aan 
onnodig risico bloot te stellen, moet het 
echter mogelijk zijn transactievolumes te 
maskeren gedurende een korte periode, die 
niet langer mag zijn dan twee weken. De 
exacte kalibratie van de verschillende 
segmenten die overeenstemmen met 
verschillende opschortingen van termijnen, 
moet aan de ESMA worden overgelaten 
vanwege de technische deskundigheid die 
vereist is om de kalibratie te specificeren 
alsmede om flexibiliteit te bieden voor 
wijziging van de kalibratie. Het verlenen 
van opschorting moet gebaseerd zijn op de 
liquiditeit van het niet-
eigenvermogensinstrument, de omvang van 

(9) Om een passend niveau van 
transparantie te waarborgen, moet de 
bekendmaking van de prijs en het volume 
van een transactie zonder aandelenkarakter 
zo dicht mogelijk bij realtime plaatsvinden, 
en de prijs mag uiterlijk tot het einde van 
de handelsdag worden opgeschort. Om 
liquiditeitsverschaffers in andere dan 
eigenvermogensinstrumenten niet aan 
onnodig risico bloot te stellen, moet het 
echter mogelijk zijn de prijs en het volume 
van zeer grote transacties te maskeren 
gedurende een langere periode, die niet 
langer mag zijn dan vier weken. De exacte 
kalibratie van de verschillende segmenten 
die overeenstemmen met verschillende 
opschortingen van termijnen, moet aan de 
ESMA worden overgelaten vanwege de 
technische deskundigheid die vereist is om 
de kalibratie te specificeren alsmede om 
flexibiliteit te bieden voor wijziging van de 
kalibratie. Het verlenen van opschorting 
moet gebaseerd zijn op de liquiditeit van 
het niet-eigenvermogensinstrument 



PR\1254822NL.docx 11/115 PE731.644v01-00

NL

de transactie en, voor obligaties, de 
kredietrating, en mag niet langer 
betrekking hebben op de voor het 
betrokken instrument specifieke omvang.

(waarbij de uitgifteomvang wordt gebruikt 
als maatstaf) en de omvang van de 
transactie (handelsvolume) en mag niet 
langer betrekking hebben op de voor het 
betrokken instrument specifieke omvang of 
op de aanzienlijke omvang. Om de 
pretransactionele transparantieregeling 
voor obligaties en derivaten te 
vereenvoudigen, moet de voor het 
instrument specifieke omvang worden 
geschrapt en moet de drempel voor 
aanzienlijke omvang worden verlaagd, 
zodat er slechts één drempel overblijft, op 
een adequaat niveau.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om het prijsvormingsproces te 
versterken en een gelijk speelveld te 
handhaven tussen handelsplatformen en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, legt 
artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling de 
verplichting op alle koersen van de 
eigenvermogensinstrumenten die door deze 
ondernemingen onder de 
standaardmarktomvang worden geplaatst, 
bekend te maken. Het staat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling vrij te 
beslissen tot welke omvang zij koersen 
noteren, mits zij koersen vermelden voor 
minimaal 10 % van de 
standaardmarktomvang. Die mogelijkheid 
heeft er echter toe geleid dat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zeer lage 
niveaus van pretransactionele transparantie 

(11) Om het prijsvormingsproces te 
versterken en een gelijk speelveld te 
handhaven tussen handelsplatformen en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, legt 
artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 600/2014 beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling de 
verplichting op alle koersen van de 
eigenvermogensinstrumenten die door deze 
ondernemingen onder de 
standaardmarktomvang worden geplaatst, 
bekend te maken. Het staat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling vrij te 
beslissen tot welke omvang zij koersen 
noteren, mits zij koersen vermelden voor 
minimaal 10 % van de 
standaardmarktomvang. Die mogelijkheid 
heeft er echter toe geleid dat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zeer lage 
niveaus van pretransactionele transparantie 
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in eigenvermogensinstrumenten boden, en 
vormde een belemmering om een gelijk 
speelveld tot stand te brengen. Het is 
derhalve noodzakelijk 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling ertoe te 
verplichten vaste koersen bekend te maken 
die betrekking hebben op een minimum 
van tweemaal de standaardmarktomvang.

in eigenvermogensinstrumenten boden, en 
vormde een belemmering om een gelijk 
speelveld tot stand te brengen. Het is 
derhalve noodzakelijk 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling ertoe te 
verplichten vaste koersen bekend te maken 
die betrekking hebben op een door de 
ESMA te bepalen minimumomvang. De 
minimumomvang mag niet groter zijn dan 
tweemaal de standaardmarktomvang en 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de volgende doelstellingen: i) 
vergroten van de pretransactionele 
transparantie van 
eigenvermogensinstrumenten ten behoeve 
van eindbeleggers; ii) handhaven van een 
gelijk speelveld tussen handelsplatformen 
en beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling; iii) 
bieden van een adequate keuze aan 
handelsopties aan eindbeleggers; en iv) 
ervoor zorgen dat het handelslandschap 
in de Unie zowel nationaal als 
internationaal aantrekkelijk en 
concurrerend blijft.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een gelijk speelveld te creëren, 
moeten beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling niet 
alleen de verplichting krijgen om vaste 
koersen te publiceren met betrekking tot 
minimaal tweemaal de 
standaardmarktomvang, maar mag het 
ook niet langer worden toegestaan om 
tegen een gemiddelde spread te matchen 
die lager is dan tweemaal de 
standaardmarktomvang. Voorts moet 

(12) Om een gelijk speelveld te creëren, 
moeten beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling niet 
alleen de verplichting krijgen om vaste 
koersen te publiceren, maar mag het ook 
niet worden toegestaan om tegen een 
gemiddelde spread te matchen die lager is 
dan een door de ESMA te bepalen 
standaardmarktomvang, die is afgestemd 
op de omvang waaronder de 
pretransactionele transparantievereisten 
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duidelijk worden bepaald dat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling tegen 
een gemiddelde spread moeten kunnen 
matchen voor zover zij voldoen aan de 
regels op het gebied van 
verhandelingseenheden (“tick-size”) 
overeenkomstig artikel 49 van Richtlijn 
2014/65/EU, wanneer zij verhandelen 
boven het dubbele van de 
standaardmarktomvang maar onder de 
drempel voor aanzienlijke omvang. 
Wanneer beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling boven 
een drempel voor aanzienlijke omvang 
verhandelen, moet het hun toegestaan 
blijven om tegen een gemiddelde spread te 
matchen zonder dat zij aan de 
verhandelingseenhedenregeling voldoen.

van beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling van 
toepassing zijn. Voorts moet duidelijk 
worden bepaald dat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling tegen 
een gemiddelde spread moeten kunnen 
matchen boven deze drempel zonder dat zij 
aan de verhandelingseenhedenregeling 
voldoen. Dat zou de Unie in 
overeenstemming brengen met de 
gangbare praktijken op de internationale 
markten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Vanwege de uiteenlopende 
kwaliteit van de marktgegevens is het voor 
marktdeelnemers moeilijk om die gegevens 
met elkaar te vergelijken, hetgeen de 
consolidatie van gegevens veel 
toegevoegde waarde ontneemt. Voor de 
goede werking van de 
transparantieregeling van de titels II en III 
van Verordening (EU) nr. 600/2014 en 
voor de consolidatie van gegevens door 
verstrekkers van consolidated tape is het 
van het grootste belang dat marktgegevens 
van hoge kwaliteit zijn. Het is dan ook 
raadzaam de verplichting op te leggen dat 
die marktgegevens zowel qua inhoud als 
qua formaat voldoen aan hoge 
kwaliteitsnormen. Het moet mogelijk zijn 
de inhoud en het formaat van de gegevens 

(15) Vanwege de uiteenlopende 
kwaliteit van de marktgegevens is het voor 
marktdeelnemers moeilijk om die gegevens 
met elkaar te vergelijken, hetgeen de 
consolidatie van gegevens veel 
toegevoegde waarde ontneemt. Voor de 
goede werking van de 
transparantieregeling van de titels II en III 
van Verordening (EU) nr. 600/2014 en 
voor de consolidatie van gegevens door 
verstrekkers van consolidated tape is het 
van het grootste belang dat marktgegevens 
van hoge kwaliteit zijn. Het is dan ook 
raadzaam de verplichting op te leggen dat 
die marktgegevens zowel qua inhoud als 
qua formaat voldoen aan hoge 
kwaliteitsnormen. Het moet mogelijk zijn 
de inhoud en het formaat van de gegevens 
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op korte termijn te wijzigen in het licht van 
veranderende marktpraktijken en -
inzichten. Daarom moeten de vereisten 
voor de kwaliteit van de gegevens door de 
Commissie bij gedelegeerde handeling 
worden gespecificeerd en moet rekening 
worden gehouden met het advies van een 
specifieke adviesgroep, bestaande uit 
deskundigen uit de sector en 
overheidsinstanties.

op korte termijn te wijzigen in het licht van 
veranderende marktpraktijken en -
inzichten. Daarom moeten de vereisten 
voor de kwaliteit van de gegevens door de 
ESMA worden gespecificeerd in 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen en moet rekening 
worden gehouden met de heersende 
sectornormen en -praktijken, 
internationale ontwikkelingen en op 
Unie- en internationaal niveau 
overeengekomen normen, evenals met het 
advies van een door de Commissie 
ingestelde specifieke adviesgroep, 
bestaande uit deskundigen uit de sector en 
overheidsinstanties, die tot taak heeft 
aanwijzingen te geven die beperkt zijn tot 
de output van de consolidated tape. De 
ESMA zal nauw worden betrokken bij de 
werkzaamheden van die adviesgroep.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Volgens artikel 23 van Verordening 
(EU) nr. 600/2014 moet het merendeel van 
de handel in aandelen plaatsvinden op 
handelsplatformen of via 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
(“handelsverplichting voor aandelen”). 
Deze verplichting geldt niet voor 
transacties in aandelen die niet-
systematisch, ad hoc of onregelmatig en 
niet-frequent worden verricht. Het is niet 
duidelijk wanneer deze vrijstelling van 
toepassing is. De ESMA heeft dit dan ook 
verduidelijkt door een onderscheid tussen 
aandelen te maken op basis van hun 
internationaal effectenidentificatienummer 
(ISIN). Volgens dat onderscheid zijn alleen 

(17) Volgens artikel 23 van Verordening 
(EU) nr. 600/2014 moet het merendeel van 
de handel in aandelen plaatsvinden op 
handelsplatformen of via 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
(“handelsverplichting voor aandelen”). 
Deze verplichting geldt niet voor 
transacties in aandelen die niet-
systematisch, ad hoc of onregelmatig en 
niet-frequent worden verricht. Het is niet 
duidelijk wanneer deze vrijstelling van 
toepassing is. De ESMA heeft dit dan ook 
verduidelijkt door een onderscheid tussen 
aandelen te maken op basis van hun 
internationaal effectenidentificatienummer 
(ISIN). Volgens dat onderscheid zijn alleen 
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aandelen met een ISIN van de EER 
onderworpen aan de handelsverplichting 
voor aandelen. Deze aanpak biedt 
duidelijkheid aan marktdeelnemers die 
aandelen verhandelen. Daarom moet de 
huidige praktijk van de ESMA in 
Verordening (EU) nr. 600/2014 worden 
opgenomen en moet tegelijkertijd de 
vrijstelling voor niet-systematische, adhoc- 
of onregelmatige en niet-frequente handel 
in aandelen worden geschrapt. Om 
marktdeelnemers zekerheid te verschaffen 
over welke instrumenten onder de 
handelsverplichting voor aandelen vallen, 
moet de ESMA de bevoegdheid krijgen 
om een lijst te publiceren en bij te houden 
met alle aandelen die onder die 
verplichting vallen.

aandelen met een ISIN van de EER 
onderworpen aan de handelsverplichting 
voor aandelen. Deze aanpak biedt 
duidelijkheid aan marktdeelnemers die 
aandelen verhandelen. Daarom moet de 
huidige praktijk van de ESMA in 
Verordening (EU) nr. 600/2014 worden 
opgenomen en moet tegelijkertijd de 
vrijstelling voor niet-systematische, ad 
hoc- of onregelmatige en niet-frequente 
handel in aandelen worden geschrapt.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het melden – met name van 
transacties – op de financiële markten is al 
sterk geautomatiseerd en de gegevens zijn 
meer gestandaardiseerd. Sommige 
inconsistenties tussen kaders zijn reeds 
weggewerkt in de herziene verordening 
Europese marktinfrastructuur (EMIR Refit) 
en de verordening 
effectenfinancieringstransacties en 
hergebruik (SFTR). De bevoegdheden voor 
de ESMA moeten worden afgestemd zodat 
zij technische normen kan vaststellen en in 
de melding van transacties meer 
consistentie kan brengen tussen het EMIR-, 
het SFTR- en het MiFIR-kader. Zo zal de 
kwaliteit van transactiegegevens worden 
verbeterd en worden onnodige extra kosten 
voor de sector voorkomen.

(19) Het melden – met name van 
transacties – op de financiële markten is al 
sterk geautomatiseerd en de gegevens zijn 
meer gestandaardiseerd. Sommige 
inconsistenties tussen kaders zijn reeds 
weggewerkt in de herziene verordening 
Europese marktinfrastructuur (EMIR Refit) 
en de verordening 
effectenfinancieringstransacties en 
hergebruik (SFTR). De bevoegdheden voor 
de ESMA moeten worden afgestemd zodat 
zij technische normen kan vaststellen en in 
de melding van transacties meer 
consistentie kan brengen tussen het EMIR-, 
het SFTR- en het MiFIR-kader. Zo zal de 
kwaliteit van transactiegegevens worden 
verbeterd en worden onnodige extra kosten 
voor de sector voorkomen. Daarnaast 
moet het melden van transacties een brede 
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uitwisseling van transactiegegevens 
tussen nationale bevoegde autoriteiten 
mogelijk maken teneinde adequaat 
rekening te kunnen houden met de 
toenemende toezichtsbehoeften van die 
autoriteiten om de meest recente 
marktontwikkelingen en de potentiële 
risico’s die daarmee verband houden te 
monitoren. Dit moet bijvoorbeeld 
tegemoetkomen aan de noodzaak voor een 
nationale bevoegde autoriteit om een 
volledig overzicht te verkrijgen van de 
beleggingen van cliënten die in haar 
rechtsgebied wonen, daar gevestigd zijn of 
daar hun domicilie hebben, ook wanneer 
die beleggingen worden gedaan via 
beleggingsondernemingen waaraan in 
een andere lidstaat een vergunning is 
verleend of in financiële instrumenten 
waarvoor zij niet de bevoegde autoriteit 
van de qua liquiditeit meest relevante 
markt is.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Marktdeelnemers en de 
ESMA hebben laten zien dat de bestaande 
meldingsregeling onzekerheid kan 
creëren over wie transacties moet melden 
en tot dubbele meldingen kan leiden. Het 
probleem is bijzonder acuut wanneer 
beleggingsondernemingen die met elkaar 
handel drijven, niet weten of hun 
tegenpartij een beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling is 
voor het verhandelde financiële 
instrument en als zodanig verplicht is 
transacties te melden aan de gemachtigde 
openbaarmakingsagent. Bovendien heeft 
de koppeling tussen de 
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rapportageverplichting en de 
hoedanigheid van 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling geleid 
tot een buitensporig groot aantal 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling in de 
Unie, hetgeen een vertekend beeld geeft 
van de marktdeelnemers. De koppeling 
tussen de status van 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling en de 
posttransactionele transparantie- en 
rapportagevereisten moet worden 
geëlimineerd; in plaats daarvan moeten 
marktdeelnemers de mogelijkheid krijgen 
om zich te registreren als aangewezen 
rapporterende entiteit. Daarnaast moet de 
ESMA een register van alle aangewezen 
rapporterende entiteiten opzetten, met 
vermelding van hun identiteit en de 
instrumenten of categorieën instrumenten 
waarvoor zij als rapporterende entiteit zijn 
aangewezen. Dat zal de onzekerheid over 
wie een transactie moet melden 
wegnemen en de regeldruk voor met name 
kleinere beleggingsondernemingen 
verminderen. Een dergelijke benadering 
zou ook het voordeel hebben dat alleen 
ondernemingen die in aanmerking komen 
of zich hebben aangemeld als 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling zullen 
optreden als liquiditeitsverschaffers, 
waardoor de algehele structuur van de 
markt voor eigenvermogensinstrumenten 
verder wordt verduidelijkt.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Concurrentie tussen verstrekkers 
van consolidated tape zorgt ervoor dat de 
consolidated tape op de meest efficiënte 
manier en onder de beste voorwaarden 
voor gebruikers wordt aangeboden. Tot 
dusver heeft echter geen enkele entiteit 
verzocht om als verstrekker van 
consolidated tape te mogen optreden. 
Daarom wordt het passend geacht de 
ESMA te machtigen om periodiek een 
concurrerende selectieprocedure te 
organiseren om één enkele entiteit te 
selecteren die in staat is de consolidated 
tape voor elke gespecificeerde activaklasse 
te verstrekken. Rekening houdend met het 
feit dat de voorgestelde regeling nieuw is, 
mag de ESMA de verstrekking van 
gegevens inzake posttransactionele 
transparantie alleen verplicht stellen voor 
de eerste selectieprocedure die zij 
organiseert met betrekking tot aandelen. 
Ten minste 18 maanden voor de start van 
de tweede selectieprocedure moet de 
ESMA bij de Commissie een verslag 
indienen waarin wordt beoordeeld of er 
op de markt vraag is om de aan de tape 
verstrekte gegevens uit te breiden tot 
pretransactionele gegevens. Op basis van 
dit verslag moet de Commissie bij 
gedelegeerde handeling de bevoegdheid 
krijgen om de diepte van de 
pretransactionele gegevens voor de tape 
nader te specificeren.

(20) Concurrentie tussen verstrekkers 
van consolidated tape zorgt ervoor dat de 
consolidated tape op de meest efficiënte 
manier en onder de beste voorwaarden 
voor gebruikers wordt aangeboden. Tot 
dusver heeft echter geen enkele entiteit 
verzocht om als verstrekker van 
consolidated tape te mogen optreden. 
Daarom wordt het passend geacht de 
ESMA te machtigen om periodiek een 
concurrerende selectieprocedure te 
organiseren om één enkele entiteit te 
selecteren die in staat is de consolidated 
tape voor elke gespecificeerde activaklasse 
te verstrekken. De ESMA dient voorrang 
te geven aan de selectie van en 
vergunningverlening aan een verstrekker 
van consolidated tape met betrekking tot 
obligaties, gevolgd door aandelen en 
ETF’s en ten slotte derivaten. De 
selectieprocedures voor verstrekkers van 
consolidated tape moeten worden 
verspreid in de tijd, met regelmatige 
intervallen, waarbij elk selectieproces 
uiterlijk zes maanden na de start van het 
voorgaande proces begint. Gezien de 
overeenkomsten tussen aandelen en 
ETF’s dient de ESMA voor deze twee 
financiële instrumenten een parallel 
procedure te volgen, waarbij voorstellen 
voor één consolidated tape die zowel 
aandelen als ETF’s omvat, dan wel voor 
twee afzonderlijke tapes worden 
aanvaard. Alleen voor aandelen moet de 
verstrekker van consolidated tape 
pretransactionele gegevens met betrekking 
tot de beste bied- en laatprijzen bevatten. 
De ESMA moet ook eisen dat de 
verstrekker van consolidated tape voor 
aandelen in staat is, of ten minste over de 
technische capaciteiten beschikt, om 
pretransactionele gegevens met 
betrekking tot de eerste vijf lagen van het 
orderboek te consolideren en weer te 
geven.



PR\1254822NL.docx 19/115 PE731.644v01-00

NL

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Volgens de gegevens in de 
effectbeoordeling bij het voorstel voor deze 
verordening zal de verwachte opbrengst 
van de consolidated tape variëren 
naargelang van de precieze kenmerken van 
de tape. De verwachte inkomsten van de 
consolidated tape zouden aanzienlijk hoger 
moeten liggen dan de kosten voor de 
productie en moeten derhalve helpen bij de 
uitbouw van een solide regeling voor 
inkomstendeling waarbij de consolidated 
tape en de verstrekkers van marktgegevens 
onderling afgestemde commerciële 
belangen delen. Dit beginsel mag 
verstrekkers van consolidated tape niet 
verhinderen over een noodzakelijke marge 
te beschikken om een levensvatbaar 
bedrijfsmodel in stand te houden, en de 
kerngegevens van markten te gebruiken om 
verdere analyses of andere diensten aan te 
bieden die erop gericht zijn de 
inkomstenpool te vergroten.

(21) Volgens de gegevens in de 
effectbeoordeling bij het voorstel voor deze 
verordening zal de verwachte opbrengst 
van de consolidated tape variëren 
naargelang van de precieze kenmerken van 
de tape. De verwachte inkomsten van de 
consolidated tape zouden aanzienlijk hoger 
moeten liggen dan de kosten voor de 
productie en moeten derhalve helpen bij de 
uitbouw van een solide regeling voor 
inkomstendeling waarbij de consolidated 
tape en de verstrekkers van marktgegevens 
onderling afgestemde commerciële 
belangen delen. Dit beginsel mag 
verstrekkers van consolidated tape niet 
verhinderen over een noodzakelijke marge 
te beschikken om een levensvatbaar 
bedrijfsmodel in stand te houden, en de 
kerngegevens van markten te gebruiken om 
verdere analyses of andere diensten aan te 
bieden die erop gericht zijn de 
inkomstenpool te vergroten. De 
verstrekker van marktgegevens mag 
alleen een vergoeding ontvangen op basis 
van de kosten die hij heeft gemaakt om de 
gegevens te genereren en ze aan de 
verstrekker van consolidated tape te 
verstrekken. Retailbeleggers moeten gratis 
of tegen een nominale jaarlijkse 
vergoeding toegang hebben tot de 
consolidated tape, en de aanbieder van de 
tape moet ervoor zorgen dat de aan 
retailbeleggers verstrekte informatie 
gemakkelijk toegankelijk is en wordt 
weergegeven in een gebruiksvriendelijk 
en begrijpelijk formaat.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er bestaat een objectief verschil 
tussen een platform voor toelating tot de 
primaire markt en andere 
handelsplatformen die als secundaire 
handelsmarkten fungeren. Een platform 
voor toelating tot de primaire markt 
verleent ondernemingen toegang tot de 
openbare markten en speelt dus een 
cruciale rol in het bestaan van een aandeel 
en voor de liquiditeit van dit aandeel. Dit 
geldt met name voor aandelen die 
genoteerd staan op kleinere 
gereglementeerde markten, die meestal nog 
steeds worden verhandeld op het platform 
van primaire toelating. Wanneer de 
pretransactioneel transparante handel in 
een bepaald aandeel uitsluitend of 
hoofdzakelijk plaatsvindt op het 
handelsplatform van primaire toelating, 
speelt dit kleinere handelsplatform een 
belangrijkere rol bij de prijsvorming voor 
dat aandeel. De kerngegevens van 
markten die een kleinere gereglementeerde 
markt aan de consolidated tape levert, 
spelen derhalve een meer bepalende rol 
bij de prijsvorming voor de aandelen die 
dit platform tot de handel toelaat. Daarom 
wordt een preferentiële behandeling in de 
regeling voor inkomstendeling passend 
geacht om deze kleinere beurzen in staat te 
stellen hun plaatselijke toelatingen te 
behouden en een rijk en levendig 
ecosysteem in stand te houden dat in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van de kapitaalmarktenunie.

(22) Er bestaat een objectief verschil 
tussen een platform voor toelating tot de 
primaire markt en andere 
handelsplatformen die als secundaire 
handelsmarkten fungeren. Een platform 
voor toelating tot de primaire markt 
verleent ondernemingen toegang tot de 
openbare markten en speelt dus een 
cruciale rol in het bestaan van een aandeel 
en voor de liquiditeit van dit aandeel. Dit 
geldt met name voor aandelen die 
genoteerd staan op kleinere 
gereglementeerde markten, die meestal nog 
steeds worden verhandeld op het platform 
van primaire toelating. Op kleinere 
gereglementeerde markten brengt de mate 
van concentratie van de handel in 
aandelen, waarvoor zij ook het 
handelsplatform van primaire toelating 
zijn, met zich mee dat hun relatieve 
bijdrage aan de versnippering van de 
handel in de Unie minder significant is in 
vergelijking met die van grotere 
gereglementeerde markten. Het 
gemiddelde dagelijkse handelsvolume van 
aandelen op de kleinere gereglementeerde 
markten is relatief laag en 
vertegenwoordigt vaak minder dan 1 % 
van het gemiddelde dagelijkse 
handelsvolume van de Unie als geheel. 
Tot slot zijn kleinere gereglementeerde 
markten gemiddeld minder gediversifieerd 
en meer afhankelijk van data-inkomsten, 
en de verplichte bijdrage aan de 
consolidated tape voor aandelen zou hen 
hun belangrijkste bron van inkomsten 
kunnen ontnemen. Gegeven de geringere 
versnippering van kleinere markten, hun 
relatieve aandeel in het algemene 
handelslandschap en de legitieme zorgen 
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over de levensvatbaarheid van hun 
activiteiten, moet een uitsluiting van de 
verplichte bijdragen aan de consolidated 
tape passend worden geacht om hen in 
staat te stellen hun plaatselijke toelatingen 
te behouden en een rijk en levendig 
ecosysteem in stand te houden dat in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van de kapitaalmarktenunie. Vanuit 
procedureel oogpunt moet het eerste 
uitsluitingscriterium marktaandeel zijn; 
indien het marktaandeel op een later 
moment de in deze verordening 
vastgestelde drempel overschrijdt, moeten 
versnipperingscriteria gelden als 
alternatieve vrijstellingscriteria. 
Onverminderd de vrijstelling van de 
verplichte bijdrage, moeten kleinere 
gereglementeerde markten die in het 
geconsolideerde overzicht van de 
consolidated tape wensen te worden 
opgenomen, ervoor kiezen zich bij de 
verplichte bijdrageregeling aan te sluiten 
door de ESMA van hun voornemen in 
kennis te stellen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Kleine gereglementeerde markten 
zijn gereglementeerde markten die 
aandelen toelaten van emittenten 
waarvoor de handel op de secundaire 
markt doorgaans minder liquide is dan de 
handel in aandelen die tot de handel op 
grotere gereglementeerde markten zijn 
toegelaten. Om te voorkomen dat kleinere 
handelsvolumes (of nominale waarden) 
kleinere beurzen benadelen in de voor de 
consolidated tape ontworpen regeling voor 
inkomstendeling, moeten gegevens uit 

(23) Het gewenste resultaat zou zijn om 
eindbeleggers een werkelijk 
geconsolideerd overzicht van de in de 
Unie beschikbare handelsmogelijkheden 
te bieden en de algehele binnenlandse en 
internationale aantrekkelijkheid van de 
kapitaalmarkten van de Unie te vergroten, 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de kapitaalmarktenunie, en om kleine 
gereglementeerde markten op te nemen in 
het door de geconsolideerde tape 
gecreëerde overzicht. Ongeacht de 



PE731.644v01-00 22/115 PR\1254822NL.docx

NL

transacties in deze minder liquide aandelen 
een hogere vergoeding krijgen dan hun 
notionele handelswaarde zou aangeven. Of 
een aandeel minder liquide is, moet worden 
bepaald op basis van het percentage 
pretransactioneel transparante liquiditeit 
waarvan blijk wordt gegeven door de 
gereglementeerde markt die het minder 
liquide aandeel tot de handel toelaat, in 
verhouding tot de gemiddelde dagelijkse 
handelsomzet in dat aandeel.

vrijstelling van de verplichte bijdrage van 
marktgegevens aan de geconsolideerde 
tape die krachtens deze verordening aan 
kleinere gereglementeerde markten wordt 
verleend, moet een specifieke regeling 
voor inkomstendeling voor de consolidated 
tape voor aandelen worden ingevoerd om 
hun opt-in in de verplichte 
bijdrageregeling te stimuleren, die 
niettemin volledig vrijwillig moet blijven. 
Met name moeten gegevens uit transacties 
in de minder liquide aandelen die op 
kleinere gereglementeerde markten 
worden verhandeld een hogere vergoeding 
krijgen dan hun notionele handelswaarde 
zou aangeven. Of een aandeel minder 
liquide is, moet worden bepaald op basis 
van het percentage pretransactioneel 
transparante liquiditeit waarvan blijk wordt 
gegeven door de gereglementeerde markt 
die het minder liquide aandeel tot de 
handel toelaat, in verhouding tot de 
gemiddelde dagelijkse handelsomzet in dat 
aandeel. 

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aangezien de consolidated tape in 
de context van de Europese financiële 
markten een nieuwigheid is, moet de 
ESMA worden belast met een beoordeling 
ten behoeve van de Europese Commissie 
van de regeling voor inkomstendeling die 
in het kader van de consolidated tape voor 
aandelen is ontworpen voor 
gereglementeerde markten. Dit verslag 
moet worden opgesteld op basis van een 
periode van ten minste 12 maanden waarin 
de consolidated tape operationeel is, en 
vervolgens op verzoek van de Commissie, 

(24) Aangezien de consolidated tape in 
de context van de Europese financiële 
markten een nieuwigheid is, moet de 
ESMA worden belast met een beoordeling 
ten behoeve van de Europese Commissie 
van de regeling voor inkomstendeling die 
in het kader van de consolidated tape voor 
aandelen is ontworpen om 
gereglementeerde markten te stimuleren 
tot een opt-in in de verplichte bijdrage van 
marktgegevens. Dit verslag moet worden 
opgesteld op basis van een periode van ten 
minste 18 maanden waarin de consolidated 
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indien dit noodzakelijk of passend wordt 
geacht. Bij de beoordeling moet met name 
nader worden onderzocht of het delen van 
kleine gereglementeerde markten in de 
inkomsten van de consolidated tape billijk 
en doeltreffend is om de rol van deze 
markten in hun lokale financiële 
ecosysteem veilig te stellen. De Commissie 
moet de bevoegdheid krijgen om, waar 
nodig of passend, het 
toewijzingsmechanisme door middel van 
een gedelegeerde handeling te herzien.

tape operationeel is, en vervolgens op 
verzoek van de Commissie, indien dit 
noodzakelijk of passend wordt geacht. Bij 
de beoordeling moet met name nader 
worden onderzocht of het delen van kleine 
gereglementeerde markten in de inkomsten 
van de consolidated tape billijk en 
doeltreffend is om die markten ertoe te 
brengen om bij te dragen aan de 
consolidated tape en om de rol van deze 
markten in hun lokale financiële 
ecosysteem veilig te stellen. Bij de 
beoordeling moet ook worden vastgesteld 
of de opneming van die kleinere 
gereglementeerde markten in de 
consolidated tape heeft geleid tot i) een 
toename van de handelsvolumes van 
aandelen op die gereglementeerde 
markten, ii) een positief effect op de 
deelname van professionele en 
retailbeleggers aan de markt, en iii) een 
verbetering van de handelsvoorwaarden 
voor eindbeleggers. De Commissie moet 
de bevoegdheid krijgen om, waar nodig of 
passend, het toewijzingsmechanisme door 
middel van een gedelegeerde handeling te 
herzien. 

nOr. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Financiële intermediairs moeten 
ernaar streven de best mogelijke prijs en de 
hoogst mogelijke graad van 
waarschijnlijkheid van uitvoering te 
bereiken voor transacties die zij namens 
hun cliënten verrichten. Daartoe moeten 
financiële intermediairs voor het uitvoeren 
van hun cliëntentransacties de 
handelsplatformen of tegenpartijen 
uitsluitend selecteren op basis van de 

(34) Financiële intermediairs moeten 
ernaar streven de best mogelijke prijs en de 
hoogst mogelijke graad van 
waarschijnlijkheid van uitvoering te 
bereiken voor transacties die zij namens 
hun cliënten verrichten. Daartoe moeten 
financiële intermediairs voor het uitvoeren 
van hun cliëntentransacties de 
handelsplatformen of tegenpartijen 
uitsluitend selecteren op basis van de 
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optimale uitvoering voor de cliënt. 
Onverenigbaar met dit beginsel van 
optimale uitvoering zou moeten zijn dat 
een financiële intermediair een betaling 
van een handelende tegenpartij ontvangt in 
ruil voor de uitvoering van 
cliëntentransacties. Het moet 
beleggingsondernemingen daarom worden 
verboden een dergelijke betaling te 
ontvangen.

optimale uitvoering voor de cliënt. 
Onverenigbaar met dit beginsel van 
optimale uitvoering zou moeten zijn dat 
een financiële intermediair een betaling 
van een handelende tegenpartij ontvangt in 
ruil voor de uitvoering van 
cliëntentransacties. Het moet 
beleggingsondernemingen daarom worden 
verboden een dergelijke betaling te 
ontvangen. Dat verbod moet gelden voor 
instrumenten die op handelsplatformen 
worden verhandeld, specifiek voor 
aandelen, ETF’s en derivaten, en moet 
betrekking hebben op elk type 
intermediair, ongeacht of die een 
handelsplatform, een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling of een 
otc-onderneming is.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de opkomst 
van een marktoverschrijdende verstrekker 
van consolidated tape voor elke 
activaklasse te bevorderen en bepaalde 
aspecten van de bestaande wetgeving te 
wijzigen ter verbetering van de 
transparantie op markten voor financiële 
instrumenten, alsmede het gelijke speelveld 
tussen gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling verder te 
versterken, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar vanwege de omvang en de gevolgen 
ervan beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, moeten op het niveau van de 
Unie maatregelen worden genomen 

(36) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de opkomst 
van een marktoverschrijdende verstrekker 
van consolidated tape voor elke 
activaklasse te bevorderen en bepaalde 
aspecten van de bestaande wetgeving te 
wijzigen ter verbetering van de 
transparantie op markten voor financiële 
instrumenten, alsmede het gelijke speelveld 
tussen gereglementeerde markten en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling verder te 
versterken en het internationale 
concurrentievermogen van de 
kapitaalmarkten van de Unie te 
versterken, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar vanwege de omvang en de gevolgen 
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overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
Deze verordening eerbiedigt voorts de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
erkende beginselen in acht, met name de 
vrijheid van ondernemerschap en het recht 
op consumentenbescherming,

ervan beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, moeten op het niveau van de 
Unie maatregelen worden genomen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
Deze verordening eerbiedigt voorts de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
erkende beginselen in acht, met name de 
vrijheid van ondernemerschap en het recht 
op consumentenbescherming,

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volgende punt wordt 
ingevoegd:
“16 bis. “aangewezen 
rapporterende entiteit”: een 
beleggingsonderneming die 
verantwoordelijk is voor het openbaar 
maken van transacties via een APA 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, en 
artikel 21, lid 1;”;

Or. en

Motivering

Opneming van de nieuwe hoedanigheid van “aangewezen rapporterende entiteit” in de 
definities van de MiFIR. Uit feedback van marktdeelnemers en de ESMA is gebleken dat de 
bestaande meldingsregeling voor beleggingsondernemingen met systematische interne 
afhandeling onzekerheid creëert en leidt tot dubbele meldingen en hogere kosten, met name 
voor kleinere beleggingsondernemingen. De wijzigingen in de regeling voor 
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beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (met inbegrip van de 
invoering van een register van aangewezen rapporterende entiteiten door de ESMA) hebben 
tot doel om die regeling en de meldingsverplichtingen van elkaar los te koppelen, 
duidelijkheid en meer flexibiliteit te bieden en een duidelijker, betrouwbaarder beeld van de 
marktdeelnemers te geven.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt a ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Bestaande tekst Amendement

(a ter) punt 17 wordt vervangen door:
17. “liquide markt”: “17. “liquide markt”:

a) voor de toepassing van de 
artikelen 9, 11 en 18, een markt voor een 
financieel instrument of een klasse van 
financiële instrumenten waarop 
bereidwillige kopers en verkopers 
doorlopend aanwezig zijn, en waar de 
markt wordt beoordeeld overeenkomstig de 
hierna volgende criteria, rekening houdend 
met de specifieke marktstructuren van het 
betrokken financieel instrument of de 
betrokken klasse van financiële 
instrumenten:

a) voor de toepassing van de 
artikelen 9, 11 en 18, een markt voor een 
financieel instrument of een klasse van 
financiële instrumenten waarop 
bereidwillige kopers en verkopers 
doorlopend aanwezig zijn, en waar de 
markt wordt beoordeeld overeenkomstig de 
hierna volgende criteria, rekening houdend 
met de specifieke marktstructuren van het 
betrokken financieel instrument of de 
betrokken klasse van financiële 
instrumenten:

i) de gemiddelde frequentie en 
omvang van de transacties in verschillende 
marktomstandigheden, gelet op de aard en 
levenscyclus van producten binnen de 
klasse van financiële instrumenten;

i) de gemiddelde frequentie en 
omvang van de transacties in verschillende 
marktomstandigheden, gelet op de aard en 
levenscyclus van producten binnen de 
klasse van financiële instrumenten;

ii) het aantal en het soort 
marktdeelnemers, met inbegrip van de 
verhouding van marktdeelnemers tot 
verhandelde financiële instrumenten in een 
bepaald product;

ii) het aantal en het soort 
marktdeelnemers, met inbegrip van de 
verhouding van marktdeelnemers tot 
verhandelde financiële instrumenten in een 
bepaald product;

iii) de gemiddelde omvang van de 
spreads, indien beschikbaar;

iii) de gemiddelde omvang van de 
spreads, indien beschikbaar;

iii bis) de uitgifteomvang die wordt 
gebruikt om een liquide markt voor 
obligaties te definiëren en kan worden 
gebruikt om een liquide markt voor 
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andere dan eigenvermogensinstrumenten 
te definiëren;

b) voor de toepassing van de 
artikelen 4, 5 en 14, een markt waarop een 
financieel instrument dagelijks wordt 
verhandeld en de markt wordt beoordeeld 
aan de hand van de volgende criteria:

b) voor de toepassing van de 
artikelen 4, 5 en 14, een markt waarop een 
financieel instrument wordt beoordeeld aan 
de hand van de volgende criteria:

i) het vrij verhandelbaar gedeelte (de 
free float);

i) de dagelijkse verhandeling;

i bis) de marktkapitalisatie;
ii) het gemiddelde dagelijkse aantal 
transacties in deze financiële instrumenten;

ii) het gemiddelde dagelijkse aantal 
transacties in deze financiële instrumenten;

iii) de gemiddelde dagelijkse omzet in 
deze financiële instrumenten;

iii) de gemiddelde dagelijkse omzet in 
deze financiële instrumenten;”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Amendment to clarify thati) the issuance size can be used to determine the liquidity of an 
instrument, where relevant - in line with the proposed provisions under Article 11;ii) as ‘an 
instrument being traded daily’ is a precondition for liquidity and treated as a fourth criterion, 
it is added to the list of criteria under point (17).iii) ‘free float’ is replace by ‘market 
capitalisation’ as:- market participants reportedly struggle to provide free-float information;- 
free-float does not seem to be the most relevant parameter to assess the liquidity of an 
instruments;- free-float is not a concept that exists in the ETFs and certificates markets;The 
number of outstanding shares to be used for the calculation of the market cap to be used for 
this assessment is also an important information in the context of the Short Selling 
Regulation.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt b
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34 bis. “verstrekker van marktgegevens”: 
een handelsplatform, een 
beleggingsonderneming, met inbegrip van 
beleggingsondernemingen met 

34 bis. “verstrekker van marktgegevens”: 
een handelsplatform, een APA en, voor het 
doel van pretransactionele transparantie 
voor aandelen, een 
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systematische interne afhandeling, of een 
APA;

beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling;

Or. en

Motivering

De rol van beleggingsondernemingen (met systematische interne afhandeling) die bijdragen 
leveren aan de verstrekker van consolidated tape dient beperkt te blijven tot pretransactionele 
gegevens.APA’s zullen posttransactionele gegevens voor beleggingsondernemingen indienen 
bij de verstrekker van consolidated tape. Als het beleggingsondernemingen ook wordt 
toegestaan om dergelijke gegevens in te dienen, zou dat kunnen leiden tot dubbele meldingen 
en inconsistenties.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt c bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 36 bis

Bestaande tekst Amendement

(c bis) punt 36 bis wordt vervangen door:
36 bis. „aanbieders van 
datarapporteringsdiensten”: een in de 
punten 34 tot en met 36 bedoelde persoon 
en een in artikel 27 ter, lid 2, bedoelde 
persoon;

“36 bis. “aanbieders van 
datarapporteringsdiensten”: een in de 
punten 34, 35 en 36 bedoelde persoon en 
een in artikel 27 ter, lid 2, bedoelde 
persoon;”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Zonder wijziging van dit punt zouden “verstrekkers van marktgegevens” (34 bis) in de 
definitie van “aanbieders van datarapporteringsdiensten” worden opgenomen.Dit zou tot 
verwarring leiden over de vraag of de bepaling die betrekking heeft op aanbieders van 
datarapporteringsdiensten ook van toepassing is op verstrekkers van marktgegevens (met 
name handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne 
afhandeling), terwijl zij alleen bedoeld zijn voor ARM’s, APA’s en verstrekkers van 
consolidated tape.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt d
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 1 – lid 1 – punt 36 ter – a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

alle volgende gegevens over 
eigenvermogensinstrumenten:

alle volgende gegevens over aandelen en 
ETF’s:

Or. en

Motivering

Precisering van het toepassingsgebied van de consolidated tape door wettelijke duidelijkheid 
te geven over het feit dat met eigenvermogensinstrumenten aandelen en ETF’s worden 
bedoeld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt d
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 36 ter – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de beste biedingen en aanbiedingen 
met overeenkomstige volumes;

i) de beste biedingen en aanbiedingen 
met overeenkomstige volumes en 
tijdstempels, beperkt tot pretransactionele 
transparantiegegevens voor aandelen. 
Voor veilingsystemen betekent dit ook de 
prijs waartegen het veilinghandelssysteem 
het best aan zijn handelsalgoritme zou 
voldoen en het volume waartegen 
deelnemers aan dat systeem potentieel 
tegen die prijs zouden kunnen handelen;

Or. en

Motivering

De “kerngegevens van markten” moeten worden beperkt tot alleen de instrumenten die in het 
voorstel binnen het werkterrein van de verstrekker van consolidated tape vallen. Aangezien 
de pretransactionele verstrekking van consolidated tape alleen zou gelden voor aandelen en 
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niet voor alle eigenvermogensinstrumenten, verduidelijkt het amendement dat 
pretransactionele gegevens alleen betrekking hebben op aandelen. Opgemerkt zij dat dit de 
mogelijkheid van één enkele verstrekker van consolidated tape voor aandelen en ETF’s niet 
uitsluit, omdat de aangewezen verstrekker van consolidated tape eenvoudigweg de 
verschillende gegevensstromen afzonderlijk zou kunnen consolideren.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt d
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 36 quater – b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

alle volgende gegevens over andere dan 
eigenvermogensinstrumenten:

alle volgende gegevens over obligaties en 
derivaten:

Or. en

Motivering

In lijn met voorgaande amendementen en opmerkingen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt d
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 36 quater – b – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de gestandaardiseerde 
identificatiecode van het instrument die 
van toepassing is op alle platformen;

iii) voor obligaties, de 
gestandaardiseerde identificatiecode van 
het instrument die van toepassing is op alle 
platformen;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt d
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Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 36 quater – b – iv – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontvangst van marktgegevens 
via het aggregatie-
/consolidatiemechanisme van de 
consolidator;

– de ontvangst van marktgegevens 
door de verstrekker van consolidated tape;

Or. en

Motivering

Aanpassing van de formulering aan artikel 2, lid 1, punt 36 ter, a).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt a
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
i) punt a) wordt vervangen door:
“(a) systemen die orders matchen die 
groter zijn dan het dubbele van de 
standaardmarktomvang en die zijn 
gebaseerd op een handelsmethode waarbij 
de prijs van de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
financiële instrumenten wordt afgeleid 
van een van de volgende:
i) de prijs van die financiële 
instrumenten op de handelsplatformen 
waar die financiële instrumenten voor het 
eerst tot de handel zijn toegelaten;
ii) de prijs van die financiële 
instrumenten op de qua liquiditeit meest 
relevante markt wanneer die prijs op 
ruime schaal is bekendgemaakt en door 
marktdeelnemers als een betrouwbare 
referentieprijs wordt beschouwd;
iii) de consolidated tape voor aandelen 
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of ETF’s;”;
ii) de volgende alinea wordt 
toegevoegd:
“Voor de toepassing van punt a) is het 
voortdurende gebruik van die ontheffing 
onderworpen aan de in artikel 5 bedoelde 
voorwaarden.”;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij de invoering van artikel 4, lid 6, punt f). De door de Commissie 
voorgestelde tekst voor lid 1 wordt geschrapt omdat de ESMA het mandaat krijgt om de 
drempel voor het gebruik van de ontheffing van de referentieprijs vast te stellen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt b
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – punt a – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de consolidated tape voor aandelen 
of ETF’s;

iii) de consolidated tape voor aandelen 
en ETF’s;

Or. en

Motivering

Weerspiegeling van de mogelijkheid van één enkele verstrekker van consolidated tape voor 
aandelen en eigenvermogensinstrumenten.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 4 – lid 6 – punt a



PR\1254822NL.docx 33/115 PE731.644v01-00

NL

Bestaande tekst Amendement

(b bis) in lid 6 wordt punt a) vervangen 
door:

a) het bereik van de bied- en 
laatprijzen of de koersen van aangewezen 
marktmakers, en de diepte van de markt 
tegen die prijzen, welke openbaar moeten 
worden gemaakt voor elke klasse van een 
financieel instrument overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, rekening houdend met de 
nodige afstemming op verschillende 
soorten handelssystemen als bedoeld in 
artikel 3, lid 2;

“a) het bereik van de bied- en 
laatprijzen of de koersen van aangewezen 
marktmakers, en de diepte van de markt 
tegen die prijzen, welke openbaar moeten 
worden gemaakt voor elke klasse van een 
financieel instrument overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, rekening houdend met de 
nodige afstemming op verschillende 
soorten handelssystemen als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, en de details van de 
pretransactionele gegevens, met inbegrip 
van identificatoren voor de verschillende 
soorten orders of koersen;”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Dit amendement verleent de ESMA een duidelijk mandaat om te bepalen welke informatie 
openbaar moet worden gemaakt voor de verschillende eigenvermogens- en soortgelijke 
financiële instrumenten, met name met het oog op het voorstel voor een pretransactionele 
verstrekker van consolidated tape voor aandelen. In dit verband zijn verschillende 
marktpraktijken waargenomen, die het voor marktdeelnemers een uitdaging maken om 
pretransactionele gegevens te vergelijken.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt b ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 4 – lid 6 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) in lid 6 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
“e bis) de minimumomvang van een order 
die kan worden gematcht met behulp van 
de in lid 1, punt a), bedoelde 
handelsmethode, die wordt bepaald met 
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inachtneming van de internationale 
praktijken en het concurrentievermogen 
van ondernemingen in de Unie, en die 
niet groter is dan tweemaal de 
standaardmarktomvang.”;

Or. en

Motivering

De ESMA krijgt de bevoegdheid om de drempel voor het gebruik van de ontheffing van de 
referentieprijs vast te stellen. Dit zou meer flexibiliteit bieden dan de voorgestelde rigide 
drempel van tweemaal de standaardmarktomvang in het voorstel van de Commissie, waarbij 
wel de kerndoelstellingen van de bepaling worden bereikt, namelijk een grotere 
pretransactionele transparantie en versterking van het prijsvormingsproces. De ESMA moet 
rekening houden met, en eventueel testen uitvoeren in verband met, de mogelijke impact van 
deze maatregel op elementen als i) de marktkwaliteit, ii) de algehele liquiditeit op EU-
handelsplatforms, iii) de resultaten van eindbeleggers en iv) het binnenlandse en 
internationale concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van kapitaalmarkten en 
ondernemingen in de EU.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – punt d
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA publiceert binnen vijf 
werkdagen na het einde van elke 
kalendermaand alle volgende gegevens:

De ESMA publiceert binnen zeven 
werkdagen na het einde van elke 
kalendermaand alle volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Het amendement geeft de ESMA meer tijd voor publicatie op grond van dit artikel, aangezien 
de toezichthouder zo de nodige tijd krijgt om de registers te controleren en de publicatie voor 
te bereiden, en om mogelijk veelvuldige te late publicaties of publicaties die moeten worden 
gewijzigd, te voorkomen.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – punt e bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) lid 6 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Schrappen van de publicatie van deze maandelijkse verslagen door de ESMA. De 
toezichthouder heeft ondersteunend bewijs geleverd dat het dicht bij de drempels van 3,75 % 
en 7,75 % liggen de handel in dark pools (“dark trading”) in de volgende periode niet 
ontmoedigt. Aangezien i) de publicatie halverwege de maand geen schorsing van dark trading 
vereist, ii) de verslagen hun doel, namelijk waarschuwen voor en afschrikken van mogelijke 
toekomstige inbreuken, niet lijken te bereiken, en iii) deze extra publicatie per maand ertoe 
leidt dat meer middelen worden gebruikt zonder dat dit noemenswaardig voordeel oplevert, 
wordt lid 6 geschrapt.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – punt f bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 5 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
“9 bis. De beperkingen van de handel 
ingevolge de in artikel 4, lid 1, punt a), en 
artikel 4, lid 1, punt b), i), bedoelde 
ontheffingen uit hoofde van artikel 5, 
leden 1 tot en met 6, worden opgeschort 
tot .... [vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening].
De ESMA is bevoegd om toezicht te 
houden op veranderingen in 
marktpraktijken als gevolg van deze 
opschorting en vast te stellen of de 
maatregel de prijsvorming onnodig 
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schaadt. Daartoe zal de ESMA
a) een jaarverslag uitbrengen waarin 
melding wordt gemaakt van het 
percentage van de handel in een 
financieel instrument op een 
handelsplatform dat onder die 
ontheffingen valt;
b) op basis van dat verslag een advies 
uitbrengen aan de Commissie waarin 
wordt beoordeeld of de opschorting van de 
handelsbeperkingen krachtens die 
ontheffingen verenigbaar is met de 
prijsvorming en het marktevenwicht.
Indien de ESMA te kennen geeft dat het 
effect van de opschorting schadelijk is 
voor beide elementen, wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid gedelegeerd 
om de handelsbeperkingen krachtens de 
ontheffingen van artikel 4, lid 1, punt a), 
en artikel 4, lid 1, punt b), i), opnieuw in 
te voeren overeenkomstig artikel 5, 
leden 1 tot en met 6.”.

Or. en

Motivering

Current limits on the amount of trading that can take place without pre-trade transparency 
are arbitrary, the evidence on their effectiveness in either reinforcing the price formation and 
redirecting trading flows to lit venues is lacking. Given their ineffectiveness, they place an 
unnecessary burden on ESMA and market participants, and risk hindering the international 
competitiveness of EU firms and diminish investors' return. Other measures are better placed 
to strengthen lit venues (e.g. increased thresholds for the use of the RPW, higher SIs quoting 
obligation, ban of PFOF). The cap mechanism should thus be suspended, while ESMA 
continues to monitor the level of dark trading and be empowered to limit it – by restricting the 
use of the reference price and negotiated trade waivers – if there is evidence that the volume 
of such trading is undermining the efficiency of the price formation process.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 8
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Bestaande tekst Amendement

(4 bis) Artikel 8 wordt vervangen door:
1. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, maken de via 
hun systemen meegedeelde actuele bied- 
en laatprijzen en de omvang van de markt 
tegen deze prijzen openbaar voor op een 
handelsplatform verhandelde obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten, en voor 
pakketorders. Die vereiste geldt ook voor 
blijken van belangstelling die aanleiding 
geven tot actie. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, stellen die 
informatie tijdens de normale handelsuren 
doorlopend ter beschikking van het 
publiek. Die verplichting tot 
openbaarmaking geldt niet voor transacties 
met derivaten van niet-financiële 
tegenpartijen waarvan objectief meetbaar is 
dat zij de risico’s verlagen die rechtstreeks 
verband houden met de commerciële 
activiteiten of kasbeheeractiviteiten van de 
niet-financiële tegenpartij of van die groep.

“1. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, maken de via 
hun systemen meegedeelde actuele bied- 
en laatprijzen en de omvang van de markt 
tegen deze prijzen openbaar voor op een 
handelsplatform verhandelde obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten, en voor 
pakketorders. Die marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen stellen die 
informatie tijdens de normale handelsuren 
doorlopend ter beschikking van het 
publiek. Die verplichting tot 
openbaarmaking geldt niet voor transacties 
met derivaten van niet-financiële 
tegenpartijen waarvan objectief meetbaar is 
dat zij de risico’s verlagen die rechtstreeks 
verband houden met de commerciële 
activiteiten of kasbeheeractiviteiten van de 
niet-financiële tegenpartij of van die groep. 

2. De in lid 1 bedoelde 
transparantievereisten worden afgestemd 
op verschillende soorten handelssystemen, 
waaronder op orderboek gebaseerde, 
koersgedreven, hybride, op een periodieke 
veiling gebaseerde en 
voicetradingsystemen.

2. De in lid 1 bedoelde 
transparantievereisten worden alleen 
afgestemd op CLOB’s (centrale 
limietorderboeken) en op een periodieke 
veiling gebaseerde systemen.

3. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, geven, tegen 
redelijke commerciële voorwaarden en op 
niet-discriminerende basis, toegang tot de 
regelingen die zij hanteren om de in lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
voor beleggingsondernemingen die op 
grond van artikel 18 verplicht zijn hun 
koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten openbaar te maken.

3. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, geven, tegen 
redelijke commerciële voorwaarden en op 
niet-discriminerende basis, toegang tot de 
regelingen die zij hanteren om de in lid 1 
genoemde informatie openbaar te maken 
voor beleggingsondernemingen die op 
grond van artikel 18 verplicht zijn hun 
koersen in obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten openbaar te maken.”.
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4. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, maken, 
wanneer ontheffing is verleend 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), 
ten minste een indicatieve biedprijs vóór 
handel en een indicatieve laatprijs vóór 
handel die dicht in de buurt liggen van de 
via hun systemen meegedeelde 
handelsintenties openbaar voor obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten die op een 
handelsplatform worden verhandeld. 
Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, stellen die 
informatie tijdens de normale 
handelsuren langs passende elektronische 
weg doorlopend ter beschikking van het 
publiek. Die regelingen garanderen dat de 
informatie tegen redelijke commerciële 
voorwaarden en op niet-discriminerende 
basis beschikbaar wordt gesteld.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Marktdeelnemers aan zowel de koop- als de verkoopzijde hebben consequent gemeld dat de 
pretransactionele transparantieregeling voor request-for-quote- en voicetradingsystemen van 
verwaarloosbare toegevoegde waarde is voor eindgebruikers op markten voor vastrentende 
effecten. Dit is informeel ook erkend door toezichthouders. De afschaffing van deze vereisten, 
samen met de invoering van de consolidated tape, zal een onnodige last voor 
marktdeelnemers wegnemen zonder de transparantieniveaus op de markt aan te tasten. 
Hetzelfde beginsel geldt voor de wijzigingen in artikel 18. Door de wijzigingen wordt ook lid 
4 geschrapt, in overeenstemming met de schrapping door de Commissie van de SSTI.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – punt a
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in lid 1 wordt punt b) geschrapt; (a) in lid 1 worden punt b) en punt e), 
iii), geschrapt;

Or. en

Motivering

Te verwijderen in overeenstemming met de door de Commissie voorgestelde intrekking van de 
vrijstelling van pretransactionele SSTI.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 11 wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

(a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste alinea wordt vervangen 
door:
 
“Op basis van de in lid 4 bedoelde 
opschortingsregeling verlenen de 
bevoegde autoriteiten marktexploitanten 
en beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, toestemming 
om de bekendmaking van de 
transactieprijs uit te stellen tot het einde 
van de handelsdag, of het volume van de 
transacties gedurende ten hoogste twee 
weken.”;
ii) in de tweede alinea wordt punt c) 
geschrapt;
(b) lid 3 wordt vervangen door:
“3. Bij het verlenen van toestemming 
voor uitgestelde bekendmaking als 
bedoeld in lid 1 met betrekking tot 
transacties in overheidsschuld, kunnen de 
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bevoegde autoriteiten marktexploitanten 
en beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren:
a) toestaan om de bekendmaking van 
de omvang van een afzonderlijke 
transactie tijdens een verlengde termijn 
van opschorting achterwege te laten; of
b) toestaan om meerdere transacties 
in overheidsschuld voor onbepaalde tijd in 
geaggregeerde vorm bekend te maken.”;
(c) lid 4 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste alinea wordt als volgt 
gewijzigd:
punt c) wordt vervangen door:
“c) de transacties die in aanmerking 
komen voor opschorting van prijs of 
volume en de transacties waarvoor de 
bevoegde autoriteiten marktexploitanten 
en beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, toestemming 
verlenen om te voorzien in uitgestelde 
bekendmaking van het volume of de prijs 
gedurende een van de volgende termijnen:
i) 15 minuten;
ii) einde van de handelsdag;
iii) twee weken;”;
ii) de volgende alinea wordt 
ingevoegd na de eerste alinea:
“Voor de toepassing van de eerste alinea, 
punt c), specificeert de ESMA de 
segmenten waarvoor de 
opschortingstermijn in de hele Unie van 
toepassing is, aan de hand van de 
volgende criteria:
(a) de bepaling van de liquiditeit;
(b) de omvang van de transactie, met 
name transacties op niet-liquide markten 
of transacties die van aanzienlijke 
omvang zijn;
(c) voor obligaties, de classificatie van 
de obligatie als investeringswaardig of 
met hoog rendement.”.
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Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 11

Bestaande tekst Amendement

6 bis. Artikel 11 wordt vervangen door:
Artikel 11

Toestemming voor uitgestelde 
openbaarmaking

“Artikel 11

Toestemming voor uitgestelde 
openbaarmaking

1. De bevoegde autoriteiten hebben 
de mogelijkheid om marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, toestemming 
te geven voor uitgestelde openbaarmaking 
van de details van transacties op basis van 
de omvang of het soort transactie. De 
bevoegde autoriteiten kunnen in het 
bijzonder toestemming geven voor 
uitgestelde openbaarmaking met 
betrekking tot transacties die:

1. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren kunnen de 
openbaarmaking van de details van 
transacties, waaronder de prijs en het 
volume, uitstellen tot het einde van de 
handelsdag. De openbaarmaking van het 
volume van zeer grote transacties kan 
worden uitgesteld voor een langere 
periode van ten hoogste vier weken.

a) aanzienlijk van omvang zijn in 
vergelijking met de normale 
marktomvang voor die obligatie, dat 
gestructureerde financiële product, die 
emissierecht of dat derivaat dat, c.q. die 
verhandeld wordt op een handelsplatform, 
of voor die klasse van obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten of derivaten die 
verhandeld worden op een 
handelsplatform; of
b) verband houden met een obligatie, 
een gestructureerd financieel product, een 
emissierecht of een derivaat dat, c.q. die 
verhandeld wordt op een handelsplatform, 
of voor een klasse van op een 
handelsplatform verhandelde obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
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emissierechten of derivaten waarvoor 
geen liquide markt bestaat;
c) de omvang overtreffen welke 
specifiek is voor de obligatie of het 
gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat die/dat op een 
handelsplatform wordt verhandeld, of die 
klasse van obligatie, gestructureerd 
financieel product, emissierecht of 
derivaat dat op een handelsplatform wordt 
verhandeld, waarbij de 
liquiditeitsverschaffer aan onnodige 
risico’s zou worden blootgesteld en in 
aanmerking wordt genomen of de 
betrokken marktpartijen particuliere of 
institutionele beleggers zijn.
Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, hebben voor 
de voorgestelde regeling voor uitgestelde 
openbaarmaking van transactiegegevens 
toestemming vooraf van de bevoegde 
autoriteit nodig en maken die regelingen 
duidelijk bekend aan de marktdeelnemers 
en het publiek. De ESMA houdt toezicht 
op de toepassing van die regelingen voor 
uitgestelde openbaarmaking van 
transactiegegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop ze in de praktijk worden gebruikt.

Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, maken de 
voorgestelde regelingen voor uitgestelde 
openbaarmaking van transactiegegevens 
duidelijk bekend aan de marktdeelnemers 
en het publiek. De ESMA houdt toezicht 
op de toepassing van die regelingen voor 
uitgestelde openbaarmaking van 
transactiegegevens en brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de wijze 
waarop ze in de praktijk worden gebruikt.

De regelingen voor uitgestelde 
openbaarmaking van transactiegegevens 
worden gestructureerd op basis van de 
volgende vijf categorieën transacties, die 
verband houden met een obligatie, een 
gestructureerd financieel product, een 
emissierecht of een derivaat dat/die wordt 
verhandeld op een handelsplatform, of 
een klasse van obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten of 
derivaten die worden verhandeld op een 
handelsplatform:
a) categorie 1: transacties van 
gemiddelde omvang in een financieel 
instrument waarvoor een liquide markt 
bestaat; 
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b) categorie 2: transacties van 
gemiddelde omvang in een financieel 
instrument waarvoor geen liquide markt 
bestaat;
c) categorie 3: transacties van 
aanzienlijk omvang in een financieel 
instrument waarvoor een liquide markt 
bestaat;
d) categorie 4: transacties van 
aanzienlijke omvang in een financieel 
instrument waarvoor geen liquide markt 
bestaat;
e) categorie 5: transacties van zeer 
aanzienlijke omvang, ongeacht de mate 
van liquiditeit van het financieel 
instrument.

2. De bevoegde autoriteit die belast is 
met het toezicht op een of meer 
handelsplatformen waarop een klasse van 
obligatie, gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat wordt verhandeld, 
kan, indien de liquiditeit van die klasse van 
financieel instrument zich onder de volgens 
de methode van artikel 9, lid 5, onder a), 
vastgestelde drempel bevindt, de in artikel 
10 vermelde verplichtingen tijdelijk 
schorsen. Die drempel wordt vastgesteld 
op basis van objectieve criteria die 
specifiek zijn voor de markt voor het 
betrokken financieel instrument. Die 
tijdelijke schorsing wordt op de website 
van de betrokken bevoegde autoriteit 
bekendgemaakt.

2. De bevoegde autoriteit die belast is 
met het toezicht op een of meer 
handelsplatformen waarop een klasse van 
obligatie, gestructureerd financieel product, 
emissierecht of derivaat wordt verhandeld, 
kan, indien de liquiditeit van die klasse van 
financieel instrument zich onder de volgens 
de methode van artikel 9, lid 5, onder a), 
vastgestelde drempel bevindt, de in artikel 
10 vermelde verplichtingen tijdelijk 
schorsen. Die drempel wordt vastgesteld 
op basis van objectieve criteria die 
specifiek zijn voor de markt voor het 
betrokken financieel instrument. Die 
tijdelijke schorsing wordt op de website 
van de betrokken bevoegde autoriteit 
bekendgemaakt.

De tijdelijke schorsing geldt voor een 
eerste periode van ten hoogste drie 
maanden vanaf de datum waarop de 
schorsing op de website van de relevante 
bevoegde autoriteit bekendgemaakt is. Een 
dergelijke schorsing kan met telkens ten 
hoogste drie maanden worden verlengd 
mits de gronden voor de tijdelijke 
schorsing nog steeds aanwezig zijn. Indien 
de tijdelijke schorsing na die periode van 
drie maanden niet wordt verlengd, komt zij 
automatisch te vervallen.

De tijdelijke schorsing geldt voor een 
eerste periode van ten hoogste drie 
maanden vanaf de datum waarop de 
schorsing op de website van de relevante 
bevoegde autoriteit bekendgemaakt is. Een 
dergelijke schorsing kan met telkens ten 
hoogste drie maanden worden verlengd 
mits de gronden voor de tijdelijke 
schorsing nog steeds aanwezig zijn. Indien 
de tijdelijke schorsing na die periode van 
drie maanden niet wordt verlengd, komt zij 
automatisch te vervallen.

Alvorens de in artikel 10 bedoelde Alvorens de in artikel 10 bedoelde 
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verplichtingen op te schorten of de 
tijdelijke schorsing ervan te verlengen, 
deelt de bevoegde autoriteit de ESMA haar 
voornemen mee en geeft zij tevens een 
verklaring. De ESMA geeft zo spoedig 
mogelijk een advies af aan de bevoegde 
autoriteit uit waarin zij aangeeft of volgens 
haar de schorsing of de verlenging van de 
tijdelijke schorsing gerechtvaardigd is 
overeenkomstig de eerste en tweede alinea.

verplichtingen op te schorten of de 
tijdelijke schorsing ervan te verlengen, 
deelt de bevoegde autoriteit de ESMA haar 
voornemen mee en geeft zij tevens een 
verklaring. De ESMA geeft zo spoedig 
mogelijk een advies af aan de bevoegde 
autoriteit uit waarin zij aangeeft of volgens 
haar de schorsing of de verlenging van de 
tijdelijke schorsing gerechtvaardigd is 
overeenkomstig de eerste en tweede alinea.

3. De bevoegde autoriteiten kunnen, 
in combinatie met het verlenen van 
toestemming voor uitgestelde 
openbaarmaking:

3. Met betrekking tot 
overheidsschuldinstrumenten kunnen de 
bevoegde autoriteiten van een 
overheidsschuldinstrument in verband 
met transacties in dat 
overheidsschuldinstrument in de Unie: 

a) voor de tijdsduur van het uitstel, de 
openbaarmaking verlangen van beperkte 
bijzonderheden van een transactie of van 
bijzonderheden van meerdere transacties 
in geaggregeerde vorm, dan wel een 
combinatie daarvan;
b) tijdens een verlengde termijn van 
uitstel het achterwege laten van de 
openbaarmaking van de omvang van een 
afzonderlijke transactie toestaan;

a) tijdens een verlengde termijn van 
het achterwege laten van de 
openbaarmaking van de omvang van een 
afzonderlijke transactie toestaan;

c) met betrekking tot andere dan 
eigenvermogensinstrumenten die geen 
overheidsschuld zijn, tijdens een 
verlengde termijn van uitstel de 
openbaarmaking van verscheidene 
transacties in geaggregeerde vorm 
toestaan;
d) met betrekking tot 
overheidsschuldinstrumenten, voor 
onbepaalde tijd de openbaarmaking van 
verscheidene transacties in geaggregeerde 
vorm toestaan.

b) voor onbepaalde tijd de 
openbaarmaking van de details van 
verscheidene transacties in geaggregeerde 
vorm toestaan.

Ten aanzien van 
overheidsschuldinstrumenten kan van de 
punten b) en d) afzonderlijk dan wel 
achtereenvolgens gebruik worden 
gemaakt, waarbij de omvang in 
geaggregeerde vorm kan worden 
openbaar gemaakt zodra de verlengde 
periode voor het achterwege laten van de 
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openbaarmaking van de omvang eindigt.
Ten aanzien van alle andere financiële 
instrumenten worden na het verstrijken 
van de periode van uitstel de resterende 
bijzonderheden van de transactie en alle 
bijzonderheden van de afzonderlijke 
transacties openbaar gemaakt.
4. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op om het 
volgende zodanig nader te regelen dat de 
op grond van artikel 64 van Richtlijn 
2014/65/EU vereiste informatie kan 
worden gepubliceerd:

4. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op om het 
volgende zodanig nader te regelen dat de 
op grond van dit artikel en artikel 27 octies 
vereiste informatie kan worden 
gepubliceerd:

a) de details van transacties die 
beleggingsondernemingen, met inbegrip 
van beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en 
marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, voor elke 
betrokken klasse van financiële 
instrumenten aan het publiek beschikbaar 
moeten stellen, met inbegrip van 
identificatoren voor de verschillende 
soorten transacties die op grond van 
artikel 10, lid 1, en artikel 21, lid 1, 
openbaar moeten worden gemaakt, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen die 
welke worden bepaald door factoren die 
hoofdzakelijk verband houden met de 
waardering van de financiële instrumenten 
en die welke door andere factoren worden 
bepaald;

a) de details van transacties die 
beleggingsondernemingen, met inbegrip 
van beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en 
marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, voor elke 
betrokken klasse van financiële 
instrumenten aan het publiek beschikbaar 
moeten stellen, met inbegrip van 
identificatoren voor de verschillende 
soorten transacties die op grond van 
artikel 10, lid 1, en artikel 21, lid 1, 
openbaar moeten worden gemaakt, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen die 
welke worden bepaald door factoren die 
hoofdzakelijk verband houden met de 
waardering van de financiële instrumenten 
en die welke door andere factoren worden 
bepaald;

b) de tijdsbeperking die geacht wordt 
in overeenstemming te zijn met de 
verplichting om gegevens binnen een 
tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk 
benadert openbaar te maken, ook wanneer 
transacties buiten de normale handelsuren 
worden verricht;

b) de tijdsbeperking die geacht wordt 
in overeenstemming te zijn met de 
verplichting om gegevens binnen een 
tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk 
benadert openbaar te maken, ook wanneer 
transacties buiten de normale handelsuren 
worden verricht. De ESMA evalueert die 
termijn regelmatig en past deze aan aan 
de technologische ontwikkelingen;

c) de voorwaarden onder welke 
beleggingsondernemingen, met inbegrip 
van beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, en 

c) voor het bepalen van de in lid 1, 
derde alinea, bedoelde categorieën, wat 
een transactie van middelgrote en 
aanzienlijke omvang in het in lid 1 van dit 
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marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, de details 
van transacties per categorie van 
betrokken financieel instrument met 
uitstel openbaar mogen maken 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel, en 
artikel 21, lid 4;

artikel en artikel 21, lid 1, bedoelde 
financiële instrument is;

c bis) voor het bepalen van de in lid 1, 
derde alinea, bedoelde categorieën, de 
uitgifteomvang die een financieel 
instrument kwalificeert als behorend tot 
een liquide of een illiquide markt;
c ter) de opschorting van de 
bekendmakingen van de prijs en het 
volume die van toepassing zijn op elk van 
de vijf in lid 1, derde alinea, van dit artikel 
vermelde categorieën voor transacties in 
instrumenten als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel en artikel 21, lid 1.
Voor de vaststelling van de in lid 4, 
punt e), bedoelde opschorting van de 
bekendmakingen van de prijs en het 
volume past de ESMA de volgende 
maximumtermijnen toe:
i) voor transacties in categorie 1: 
opschorting van de bekendmaking van de 
prijs en het volume van niet langer dan 
15 minuten;
ii) voor transacties in categorie 2: 
opschorting van de bekendmaking van de 
prijs en het volume tot uiterlijk het einde 
van de handelsdag;
iii) voor transacties in categorie 3: 
opschorting van de bekendmaking van de 
prijs tot uiterlijk het einde van de 
handelsdag en opschorting van de 
bekendmaking van het volume tot uiterlijk 
een week na de transactiedatum;
iv) voor transacties in categorie 4: 
opschorting van de bekendmaking van de 
prijs tot uiterlijk het einde van de 
handelsdag en opschorting van de 
bekendmaking van het volume tot uiterlijk 
twee weken na de transactiedatum;
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v) voor transacties in categorie 5: 
opschorting van de bekendmaking van de 
prijs en het volume tot uiterlijk vier weken 
na de transactiedatum.
Voor elk van de bovengenoemde 
categorieën herkalibreert de ESMA 
regelmatig de toepasselijke duur van de 
opschorting teneinde deze waar passend 
geleidelijk te verkorten. Zes maanden 
nadat de verkorte duur van de 
opschorting van toepassing is geworden, 
verricht de ESMA een kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek om de effecten van 
de verkorting te beoordelen. Indien 
beschikbaar, gebruikt de ESMA de met dit 
doel door de consolidated tape 
gepubliceerde posttransactionele 
transparantiegegevens. Indien zich 
nadelige effecten op de financiële 
instrumenten voordoen, verhoogt de 
ESMA het opschortingsluik om het terug 
te brengen op het vorige niveau.

d) de criteria die in aanmerking 
moeten worden genomen om te bepalen 
voor welke omvang of soort van transactie 
uitgestelde openbaarmaking en 
openbaarmaking van beperkte 
bijzonderheden van een transactie, of 
openbaarmaking van beperkte 
bijzonderheden van meerdere transacties in 
geaggregeerde vorm, of weglating van de 
openbaarmaking van de omvang van een 
transactie onder bijzondere verwijzing naar 
het toestaan van een verdere 
schorsingstermijn voor bepaalde financiële 
instrumenten, afhankelijk van hun 
liquiditeit, is toegestaan overeenkomstig lid 
3.

d) de criteria die in aanmerking 
moeten worden genomen om te bepalen 
voor welke omvang of soort van transactie 
uitgestelde openbaarmaking en 
openbaarmaking van beperkte 
bijzonderheden van een transactie, of 
openbaarmaking van beperkte 
bijzonderheden van meerdere transacties in 
geaggregeerde vorm, of weglating van de 
openbaarmaking van de omvang van een 
transactie onder bijzondere verwijzing naar 
het toestaan van een verdere 
schorsingstermijn voor bepaalde financiële 
instrumenten, afhankelijk van hun 
liquiditeit, is toegestaan overeenkomstig lid 
3.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
3 juli 2015 voor aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
... [zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] voor aan de 
Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend de in de eerste alinea bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 

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

stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Overhaul of Article 11, harmonizing the deferral periods for non-equities across the Union, in 
light of the fact that the current regime has resulted in limited post-trade transparency. 
Including different categories of deferrals based on the transaction size and the liquidity of 
the instruments. In the proposal, price can be deferred maximum until the end of the day for 
all transactions until very large ones - this should increase transparency and be beneficial for 
the CT. Longer deferrals (4 weeks) for very large transactions are introduced, to allow 
market makers enough time to manage their risks. It should be noted that the only evidence 
available from the implementation of well calibrated, yet ambitious deferrals regime in other 
jurisdictions points towards the fact that shorter deferrals have a positive impact on the 
spreads and are generally beneficial for market participants - while the impact on liquidity 
providers has been limited. Nonetheless, recognising the time it takes to unwind very large 
positions on certain instruments, longer deferrals for volumes, as well as a specific category 
for very large transaction may be warranted. Finally, paragraph 3 is also modified to avoid 
heterogeneous deferral regimes across MS in a given sovereign debt instrument. Given that 
proposed Art. 11 seeks to harmonise the regime for corporate bonds the current approach for 
sovereign bonds, where the NCAs allow (but do not mandate) the extended deferrals for 
sovereigns trading on venues within their jurisdiction is neither achieving the original 
objectives of the member states nor creating a harmonised approach. The better approach is 
to have each member state issuers determine the deferral regime for their own bonds which 
should be applied across the union.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 13 – leden 1 en 2

Bestaande tekst Amendement

(6 ter) Artikel 13 wordt vervangen door:
Artikel 13

Verplichting om gegevens voor en na de 
handel tegen redelijke commerciële 
voorwaarden beschikbaar te stellen

“Artikel 13

Verplichting om gegevens voor en na de 
handel tegen redelijke commerciële 
voorwaarden beschikbaar te stellen
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1. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren stellen de 
informatie die wordt gepubliceerd in 
overeenstemming met de artikelen 3, 4 en 
6 tot en met 11 tegen redelijke 
commerciële voorwaarden beschikbaar aan 
het publiek en zorgen voor een niet-
discriminerende toegang tot deze 
informatie. Deze informatie moet 15 
minuten na publicatie kosteloos 
beschikbaar worden gesteld.

1. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, APA’s, 
verstrekkers van consolidated tape en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling stellen 
de informatie die wordt gepubliceerd in 
overeenstemming met de artikelen 3, 4, 6 
tot en met 11, 14, 20 en 21, 27 octies en 
27 novies, tegen redelijke commerciële 
voorwaarden beschikbaar aan het publiek 
en zorgen voor een niet-discriminerende 
toegang tot deze informatie. 
Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, APA’s en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling moeten 
deze informatie 15 minuten na publicatie 
kosteloos beschikbaar stellen.

2. De Commissie neemt 
overeenkomstig artikel 50 gedelegeerde 
handelingen aan om te verduidelijken wat 
redelijke commerciële voorwaarden zijn 
om de informatie openbaar te maken, 
zoals bedoeld in lid 1.

2. Het verstrekken van gegevens 
tegen redelijke commerciële voorwaarden 
betekent dat de prijs van marktgegevens 
wordt gebaseerd op de kosten van het 
genereren en verspreiden van dergelijke 
gegevens en een redelijke marge kan 
omvatten.
2 bis. Marktexploitanten en 
beleggingsondernemingen die een 
handelsplatform exploiteren, APA’s, 
verstrekkers van consolidated tape en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
verstrekken de bevoegde autoriteiten en de 
ESMA op verzoek informatie over de 
werkelijke kosten van het genereren en 
verspreiden van marktgegevens, met 
inbegrip van de marges.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Invoering van één bepaling inzake tegen redelijke commerciële voorwaarden die van 
toepassing is op alle verstrekkers van gegevens, inclusief de verstrekkers van consolidated 
tape (om alle gegevensverstrekkers op een gelijk speelveld te plaatsen en te voorkomen dat er 
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een nieuwe bron van hoge gegevenskosten wordt gecreëerd). Tevens wordt gespecificeerd dat 
de redelijke commerciële voorwaarden op niveau 1 op de kosten gebaseerd zijn, en wordt de 
ESMA de bevoegdheid verleend om technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de 
daarmee samenhangende verplichtingen op te stellen. Het verlenen van de bevoegdheid van 
nationale bevoegde autoriteiten en de ESMA om bij de gegevensverstrekker informatie over 
de werkelijke kosten van marktgegevens op te vragen is niet bedoeld om prijscontroles in te 
voeren, maar om de prijsvorming van marktgegevens beter te begrijpen en te beoordelen of 
marktgegevens tegen redelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 13 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen 
van technische reguleringsnormen tot 
nadere bepaling van de inhoud, de vorm en 
de terminologie van de redelijke 
commerciële informatie die 
handelsplatformen, APA’s, verstrekkers 
van consolidated tape en 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling bekend 
moeten maken.

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen 
van regelgevende technische normen tot:

a) nadere bepaling van wat tegen 
redelijke commerciële voorwaarden 
inhoudt, evenals de inhoud, de vorm en de 
terminologie van de redelijke commerciële 
basisinformatie die handelsplatformen, 
APA’s, verstrekkers van consolidated tape 
en beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
beschikbaar moeten stellen aan het 
publiek; en
b) nadere bepaling van de frequentie, 
de contactgegevens en het format van de 
informatie die overeenkomstig lid 3 aan 
de bevoegde autoriteiten en de ESMA 
moet worden verstrekt.

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
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[OP please insert nine months after entry 
into force] bij de Commissie in.

... [negen maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] bij de Commissie 
in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend 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.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend 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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Invoering van één bepaling inzake tegen redelijke commerciële voorwaarden die van 
toepassing is op alle verstrekkers van gegevens, inclusief de verstrekkers van consolidated 
tape (om alle gegevensverstrekkers op een gelijk speelveld te plaatsen en te voorkomen dat er 
een nieuwe bron van hoge gegevenskosten wordt gecreëerd). Tevens wordt gespecificeerd dat 
de redelijke commerciële voorwaarden op niveau 1 op de kosten gebaseerd zijn, en wordt de 
ESMA de bevoegdheid verleend om technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de 
daarmee samenhangende verplichtingen op te stellen. Het verlenen van de bevoegdheid van 
nationale bevoegde autoriteiten en de ESMA om bij de gegevensverstrekker informatie over 
de werkelijke kosten van marktgegevens op te vragen is niet bedoeld om prijscontroles in te 
voeren, maar om de prijsvorming van marktgegevens beter te begrijpen en te beoordelen of 
marktgegevens tegen redelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 8 – punt a
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel en de artikelen 15, 16 en 
17 zijn van toepassing op 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling wanneer 
zij handelen in transactiegroottes met een 
omvang tot tweemaal de 
standaardmarktomvang. Dit artikel en de 
artikelen 15, 16 en 17 zijn niet van 
toepassing op beleggingsondernemingen 

2. Dit artikel en de artikelen 15, 16 en 
17 zijn van toepassing op 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling wanneer 
zij handelen in transactiegroottes met een 
omvang tot de door de ESMA 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, punt e bis) 
bepaalde drempel. Dit artikel en de 
artikelen 15, 16 en 17 zijn niet van 
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met systematische interne afhandeling 
wanneer zij handelen in transactiegroottes 
met een omvang van meer dan tweemaal 
de standaardmarktomvang.

toepassing op beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling 
wanneer zij handelen in transactiegroottes 
met een omvang boven die drempel.

Or. en

Motivering

De ESMA wordt de bevoegdheid verleend om de drempel vast te stellen waarboven de 
vereisten voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling niet langer 
van toepassing zijn. Dit biedt meer flexibiliteit dan het voorstel van de Commissie, waarin de 
drempel op tweemaal de standaardmarktomvang wordt vastgesteld. Een maximale drempel 
van tweemaal de standaardmarktomvang is ook gedefinieerd op niveau 1.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 8 – punt a
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling kunnen 
bij elke omvang een koers vermelden. De 
minimumomvang waarvoor een koers 
wordt vermeld, is ten minste gelijk aan 
tweemaal de standaardmarktomvang van 
een aandeel, representatief certificaat, 
ETF, certificaat of ander financieel 
instrument dat vergelijkbaar is met die 
financiële instrumenten en dat op een 
handelsplatform wordt verhandeld. Voor 
een bepaald aandeel, representatief 
certificaat, ETF, certificaat of ander 
financieel instrument dat vergelijkbaar is 
met die financiële instrumenten en dat op 
een handelsplatform wordt verhandeld, 
bevat elke koers een vaste bied- en laatprijs 
of vaste bied- en laatprijzen voor een 
transactiegrootte of -groottes tot tweemaal 
de standaardmarktomvang voor die klasse 
aandelen, representatieve certificaten, 
ETF’s, certificaten en andere financiële 
instrumenten die vergelijkbaar zijn met 

3. De minimumomvang waarvoor een 
koers wordt vermeld voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling, wordt 
bepaald door de ESMA en is lager dan de 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, punt e bis) 
bepaalde drempel. Voor een bepaald 
aandeel, representatief certificaat, ETF, 
certificaat of ander financieel instrument 
dat vergelijkbaar is met die financiële 
instrumenten en dat op een 
handelsplatform wordt verhandeld, bevat 
elke koers een vaste bied- en laatprijs of 
vaste bied- en laatprijzen voor een 
transactiegrootte of -groottes tot de door de 
ESMA overeenkomstig artikel 4, lid 6, 
punt e bis) bepaalde drempel. In de prijs of 
prijzen moeten de heersende 
marktomstandigheden voor dat aandeel, 
representatief certificaat, ETF, certificaat 
of ander financieel instrument dat 
vergelijkbaar is met die financiële 
instrumenten, tot uiting komen.
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die financiële instrumenten, waartoe het 
financiële instrument behoort. In de prijs 
of prijzen moeten de heersende 
marktomstandigheden voor dat aandeel, 
representatief certificaat, ETF, certificaat 
of ander financieel instrument dat 
vergelijkbaar is met die financiële 
instrumenten, tot uiting komen.

Or. en

Motivering

Idem als hierboven. De eerste zin wordt geschrapt om de rechtszekerheid te vergroten, wat de 
voorgestelde vaststelling van een minimale openbaarmaking van koersen niet doet.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 8 – punt b
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 6 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“6 bis. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
matchen orders niet op het gemiddelde 
van de spread tussen de actuele bied- en 
laatprijzen.”.

Or. en

Motivering

Met de bovenstaande wijzigingen en de wijzigingen in artikel 17 bis is dit lid niet langer 
relevant.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 8 – punt b bis (nieuw)



PE731.644v01-00 54/115 PR\1254822NL.docx

NL

Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 14 – lid 7 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(b bis) in lid 7 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, representatieve certificaten, 
ETF’s, certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten en de 
beleggingsondernemingen zo goed 
mogelijk in staat te stellen de beste 
transactie te realiseren voor hun cliënten, 
stelt de ESMA ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op ter nadere 
specificatie van de regelingen voor de 
publicatie van een vaste koers zoals 
bedoeld in lid 1, de wijze waarop moet 
worden bepaald of de prijzen de 
heersende marktomstandigheden 
weerspiegelen zoals bedoeld in lid 3, en de 
wijze waarop de standaard marktomvang 
zoals bedoeld in de leden 2 en 4 moet 
worden vastgesteld.

“Om te zorgen voor efficiënte waardering 
van aandelen, representatieve certificaten, 
ETF’s, certificaten en andere vergelijkbare 
financiële instrumenten en de 
beleggingsondernemingen zo goed 
mogelijk in staat te stellen de beste 
transactie te realiseren voor hun cliënten, 
stelt de ESMA ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op ter nadere 
specificatie van de regelingen voor de 
publicatie van een vaste koers zoals 
bedoeld in lid 1, de wijze waarop de 
minimumomvang waarvoor een koers 
wordt gegeven zoals bedoeld in lid 3, moet 
worden bepaald, en de wijze waarop de 
standaard marktomvang zoals bedoeld in 
lid 4 moet worden vastgesteld.”.

Or. en

(02014R0600-20220101)

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 17 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toepassing van de 
overeenkomstig artikel 49 van Richtlijn 
2014/65/EU vastgestelde 
verhandelingseenheden belet niet dat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling orders 
van aanzienlijke omvang matchen op het 
gemiddelde van de spread tussen de actuele 
bied- en laatprijzen. Het matchen van 

2. De toepassing van de 
overeenkomstig artikel 49 van Richtlijn 
2014/65/EU vastgestelde 
verhandelingseenheden belet niet dat 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling orders 
van een omvang boven de door de ESMA 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, punt e bis) 
bepaalde drempel matchen op het 
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orders op het gemiddelde van de spread 
tussen de actuele bied- en laatprijzen 
onder de aanzienlijke omvang maar boven 
tweemaal de standaardmarktomvang is 
toegestaan voor zover die 
verhandelingseenheden in acht worden 
genomen.

gemiddelde van de spread tussen de actuele 
bied- en laatprijzen.

Or. en

Motivering

De amendementen introduceren een bepaalde door de ESMA vast te stellen omvang 
waaronder matchen op het gemiddelde van de spread verboden zal zijn voor zowel 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling als handelsplatformen. De 
wijzigingen zullen matchen op het gemiddelde van de spread boven deze omvang mogelijk 
maken (“een bepaalde door de ESMA vast te stellen omvang”) voor zowel verhandeling op 
als buiten een handelsplatform. Dit moet ervoor zorgen dat de beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling van de EU hun concurrentievermogen behouden en dit 
moet de EU ook dichter bij overeenstemming met de bepalingen van derde landen op dit 
gebied brengen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 18

Bestaande tekst Amendement

(9 bis) Artikel 18 wordt vervangen door:
Artikel 18

Verplichting voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling tot 
openbaarmaking van vaste koersen met 
betrekking tot obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten

“Artikel 18

Verplichting voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling tot 
openbaarmaking van vaste koersen met 
betrekking tot obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten

1. Beleggingsondernemingen maken 
vaste koersen openbaar voor de op een 
handelsplatform verhandelde obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten waarvoor zij 

1. Beleggingsondernemingen maken 
vaste koersen openbaar voor de op een 
handelsplatform verhandelde obligaties, 
gestructureerde financiële producten, 
emissierechten en derivaten die zijn 
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als beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling fungeren 
en waarvoor een liquide markt bestaat, 
wanneer de volgende voorwaarden vervuld 
zijn:

onderworpen aan de in artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 
vastgestelde clearingverplichting 
waarvoor zij als beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling 
fungeren en waarvoor een liquide markt 
bestaat, wanneer de volgende voorwaarden 
vervuld zijn:

a) een cliënt van de 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling vraagt om een koers;

a) een cliënt van de 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling vraagt om een koers;

b) de onderneming gaat akkoord met 
het verstrekken van de koers.

b) de onderneming gaat akkoord met 
het verstrekken van de koers.

2. Voor op een handelsplatform 
verhandelde obligaties, gestructureerde 
financiële producten, emissierechten en 
derivaten waarvoor geen liquide markt 
bestaat, maken beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling 
desgevraagd koersen bekend aan hun 
cliënten indien zij akkoord gaan met het 
verstrekken van een koers. Van die 
verplichting kan ontheffing worden 
verleend als aan de in artikel 9, lid 1, 
genoemde voorwaarden is voldaan.

3. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
hun koersen te allen tijde aanpassen. Zij 
mogen hun koersen onder uitzonderlijke 
marktomstandigheden intrekken.

3. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling mogen 
hun koersen te allen tijde aanpassen.

4. De lidstaten bepalen dat 
ondernemingen die voldoen aan de 
definitie van een beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling, 
hiervan kennisgeven aan hun bevoegde 
autoriteit. Deze kennisgeving wordt 
doorgezonden naar de ESMA. De ESMA 
stelt een lijst op van alle 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling in de 
Unie.

4. De lidstaten bepalen dat 
ondernemingen die voldoen aan de 
definitie van een beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling, 
hiervan kennisgeven aan hun bevoegde 
autoriteit met vermelding van de 
financiële instrumenten waarvoor zij 
voldoen aan de definitie van 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling. Deze 
kennisgeving wordt binnen één werkdag 
doorgezonden naar de ESMA. 

De ESMA stelt een register op van alle 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling in de 
Unie, met inbegrip van de gegevens van 
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beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling op het 
niveau van een individueel financieel 
instrument. Dat register wordt door de 
ESMA onverwijld, en binnen één werkdag 
nadat de bevoegde autoriteit haar een 
kennisgeving overeenkomstig de eerste 
alinea heeft toegezonden, bijgewerkt.

5. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling stellen 
de overeenkomstig lid 1 openbaar 
gemaakte vaste koersen ter beschikking 
van hun andere cliënten. Niettemin 
mogen zij op basis van hun commerciële 
beleid en op objectieve, niet-
discriminerende wijze zelf bepalen aan 
welke cliënten zij toegang tot hun koersen 
verlenen. Daartoe hebben 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
duidelijke normen voor de toegang tot 
hun koersen. Op basis van commerciële 
overwegingen zoals de kredietwaardigheid 
van de cliënt, het tegenpartijrisico en de 
definitieve afwikkeling van de transactie, 
kunnen beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling 
weigeren om met cliënten zakelijke 
betrekkingen aan te gaan of deze 
betrekkingen verbreken.
6. Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling voeren 
volgens de gepubliceerde voorwaarden 
transacties uit voor elke andere cliënt aan 
wie de koers overeenkomstig lid 4 
beschikbaar is gesteld indien de 
noteringsomvang gelijk is aan of kleiner 
is dan de overeenkomstig artikel 9, lid 5, 
onder d) vastgestelde omvang die specifiek 
is voor het financiële instrument.
Beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
niet tot de in lid 1 vastgestelde 
verplichting tot openbaarmaking van 
vaste koersen gehouden voor financiële 
instrumenten die onder de 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, 
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vastgestelde liquiditeitsdrempel vallen.
7. Dit artikel geldt niet voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling die 
handelen in transactiegroottes van een 
grotere dan de overeenkomstig artikel 9, 
lid 5, onder d), voor het financieel 
instrument specifieke omvang. 

Met betrekking tot een pakketorder en 
onverminderd lid 2 zijn de verplichtingen 
in dit artikel alleen van toepassing op de 
pakketorder als geheel en niet op de 
afzonderlijke onderdelen ervan.

7. Dit artikel geldt niet voor 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling die 
handelen in transactiegroottes die 
aanzienlijk zijn in verhouding tot de 
normale marktomvang en zoals bepaald 
overeenkomstig artikel 9, lid 5, onder c).

Met betrekking tot een pakketorder en 
onverminderd lid 2 zijn de verplichtingen 
in dit artikel alleen van toepassing op de 
pakketorder als geheel en niet op de 
afzonderlijke onderdelen ervan.

8. De koersen die zijn openbaar gemaakt 
op grond van de leden 1 en 5 en de 
koersen die gelijk zijn aan of kleiner zijn 
dan de in lid 6 bedoelde omvang worden 
tegen redelijke commerciële voorwaarden 
worden op zodanige wijze openbaar 
gemaakt dat zij gemakkelijk toegankelijk 
zijn voor andere marktdeelnemers.

8. De koersen die zijn verstrekt op 
grond van lid 1 worden tegen redelijke 
commerciële voorwaarden openbaar 
gemaakt op zodanige wijze dat zij 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor andere 
marktdeelnemers.

9. De afgegeven prijs of prijzen zijn 
zodanig dat de beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling zich 
houdt aan haar plichten op grond van 
artikel 27 van Richtlijn 2014/65/EU, indien 
van toepassing, en de heersende 
marktvoorwaarden weerspiegelen met 
betrekking tot de prijzen waarvoor de 
transacties voor dezelfde of vergelijkbare 
financiële instrumenten op een 
handelsplatform worden uitgevoerd.

9. De afgegeven prijs of prijzen zijn 
zodanig dat de beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling zich 
houdt aan haar plichten op grond van 
artikel 27 van Richtlijn 2014/65/EU, indien 
van toepassing, en de heersende 
marktvoorwaarden weerspiegelen met 
betrekking tot de prijzen waarvoor de 
transacties voor dezelfde of vergelijkbare 
financiële instrumenten op een 
handelsplatform worden uitgevoerd.

In gerechtvaardigde gevallen mogen zij 
evenwel orders uitvoeren tegen een betere 
prijs, mits de prijs valt binnen een 
openbaar gemaakt prijsbereik dat de 
marktsituatie benadert.

In gerechtvaardigde gevallen mogen zij 
evenwel orders uitvoeren tegen een betere 
prijs, mits de prijs valt binnen een 
openbaar gemaakt prijsbereik dat de 
marktsituatie benadert.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

The transparency regime for non-equity SIs under the current Article 18 has revealed to be 
complex to implement and without clear impact on the transparency of SIs. This was reported 
by both market participants and supervisors.The amendment put forward the following 



PR\1254822NL.docx 59/115 PE731.644v01-00

NL

modifications: :- paragraph 2: The obligation to provide quotes in illiquid on demand has 
revealed of limited value (not used in practice) and the proposed deletion would allow 
streamlining the regime;- paragraph 3: delete the reference to exceptional circumstances and 
allow SIs to withdraw their quotes at any point in time.- paragraphs 5-7: In practice, the 
regime includes too many safeguards which allows SIs to make these provisions redundant. If 
market participants might be interested to be made aware about the quotes provided by SIs 
(paragraph 1), they are less interested in trading directly at this price (OTC trading in non-
equity instruments should reflect “the specific characteristics of the transaction 
contemplated, including in illiquid instruments and complex transactions, and of the 
requesting client”). The general practice is, in case a client also wants to trade in a quoted 
instrument, to prompt a new request to the SI.- paragraph 8 would have to be amended 
accordingly if the previous paragraphs are deleted/amended as suggested.In line with the 
principles underlying changes to Article 8 and 9 (removal of RFQ and voice-trading 
protocol), MEPs may want to consider whether Article 18 should be removed entirely (with 
the exception of paragraph 3 and possibly 5).

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 19 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(9 ter) in artikel 19 wordt lid 2 geschrapt.
2. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 50 gedelegeerde 
handelingen vast met betrekking tot 
maatregelen om de in artikel 18, lid 6, 
bedoelde transactiegroottes waarbij een 
onderneming transacties moet uitvoeren 
voor elke cliënt aan wie de koers 
beschikbaar is gesteld, te specificeren. De 
voor het financiële instrument specifieke 
omvang wordt bepaald volgens de in 
artikel 9, lid 5, onder d), vastgestelde 
criteria.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Schrappen in lijn met de wijzigingen in artikel 18.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw) & lid 3 – alinea 1 – punt c 

Bestaande tekst Amendement

(9 quater) Artikel 20 wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) het volgende lid wordt ingevoegd:
“2 bis. Elke afzonderlijke transactie wordt 
eenmaal openbaar gemaakt via één 
APA.”;
(b) in lid 3 wordt punt c) geschrapt.

c) de partij bij een transactie die de 
transactie overeenkomstig lid 1 openbaar 
moet maken indien beide partijen bij de 
transactie beleggingsondernemingen zijn.

Or. en

Motivering

a) Een transactie dient alleen openbaar te worden gemaakt door middel van één APA, ook 
voor eigenvermogensinstrumenten. Ondanks een complex systeem op niveau 2 om mogelijke 
dubbele verslaglegging te voorkomen, zijn er nog steeds problemen in de toepassing, en het 
verduidelijken van dat systeem op niveau 1 lijkt een meer heldere oplossing te zijn. Dit 
aanvullende lid zorgt ervoor dat de posttransactionele informatie slechts eenmaal via één 
APA wordt verstrekt, ook in het geval van eigenvermogensinstrumenten en vergelijkbare 
financiële instrumenten. 

b) Verwijdert ESMA-bevoegdheden om de rapportagehiërarchie te specificeren, aangezien 
deze nu is opgenomen in het artikel inzake aangewezen rapporterende entiteiten.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 sexies) Artikel 21 wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) lid 1 wordt vervangen door:

1. Beleggingsondernemingen die, 
voor eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties, gestructureerde financiële 
producten, emissierechten en derivaten die 
op een handelsplatform worden 
verhandeld, maken de omvang en de prijs 
van die transacties en de tijd waarop ze zijn 
uitgevoerd openbaar. Die informatie wordt 
openbaar gemaakt via een APA.

“1. Beleggingsondernemingen die, 
voor eigen rekening of namens cliënten, 
transacties uitvoeren met betrekking tot 
obligaties, gestructureerde financiële 
producten en emissierechten die op een 
handelsplatform worden verhandeld of 
derivaten die zijn onderworpen aan de in 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 vastgestelde 
clearingverplichting, maken de omvang en 
de prijs van die transacties en de tijd 
waarop ze zijn uitgevoerd openbaar. Die 
informatie wordt openbaar gemaakt via een 
APA.”;
(b) lid 4 wordt vervangen door:

4. De bevoegde autoriteiten hebben 
de mogelijkheid om 
beleggingsondernemingen toestemming te 
geven voor uitgestelde openbaarmaking, of 
kunnen verzoeken dat beperkte details van 
een transactie of details van meerdere 
transacties in geaggregeerde vorm, dan 
wel een combinatie daarvan, voor de duur 
van het uitstel, openbaar worden gemaakt, 
of kunnen het achterwege laten van de 
openbaarmaking van de omvang toestaan 
voor afzonderlijke transacties gedurende 
een verlengde periode van uitstel, of 
kunnen, in het geval van andere 
financiële instrumenten dan 
eigenvermogensinstrumenten die geen 
overheidsschuld zijn, tijdens een 
verlengde schorsingstermijn de 
openbaarmaking van verscheidene 
transacties in geaggregeerde vorm 
toestaan, of kunnen, in het geval van 
overheidsschuldinstrumenten, de 
openbaarmaking van meerdere 
transacties in geaggregeerde vorm voor 
onbepaalde tijd toestaan, en kunnen de in 
lid 1 bedoelde verplichtingen tijdelijk 

“4. Beleggingsondernemingen kunnen 
overgaan tot uitgestelde openbaarmaking 
van in lid 1 van dit artikel bedoelde 
transacties en kunnen de in lid 1 bedoelde 
verplichtingen tijdelijk schorsen onder 
dezelfde voorwaarden als neergelegd in 
artikel 11.”;



PE731.644v01-00 62/115 PR\1254822NL.docx

NL

schorsen onder dezelfde voorwaarden als 
neergelegd in artikel 11.

(c) in lid 5 wordt de inleidende 
formule vervangen door:

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
3 juli 2015 voor aan de Commissie.

“5. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op om het 
volgende zodanig nader te regelen dat de 
op grond van artikel 27 novies van deze 
richtlijn vereiste informatie kan worden 
gepubliceerd:”;

c)  de partij bij een transactie die de 
transactie overeenkomstig lid 1 openbaar 
moet maken indien beide partijen bij de 
transactie beleggingsondernemingen zijn.

(d) in lid 5 wordt punt c geschrapt.

Or. en

Motivering

Introduceert derivaten die zijn onderworpen aan de clearingverplichtingen in het 
toepassingsgebied van otc-transparantie en schrapt “op een handelsplatform verhandeld” 
voor derivaten. Kort ook lid 4 in om rekening te houden met nieuw uitstel en de afschaffing 
van “op een handelsplatform verhandeld” voor uitstel.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 septies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 21 bis
Aangewezen rapporterende entiteit
1. Indien slechts één partij bij een 
transactie een aangewezen rapporterende 
entiteit overeenkomstig lid 3 van dit 
artikel is, is zij verantwoordelijk voor de 
informatieverschaffing over transacties 
via een APA overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, of artikel 21, lid 1.
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2. Indien geen van de partijen bij een 
transactie of beide partijen bij een 
transactie (een) aangewezen 
rapporterende entiteit(en) overeenkomstig 
lid 3 is of zijn, maakt alleen de entiteit die 
het betrokken financiële instrument 
verkoopt de transactie openbaar via een 
APA.
3. Op verzoek aan de ESMA 
verkrijgen beleggingsondernemingen de 
status van aangewezen rapporterende 
entiteit voor specifieke financiële 
instrumenten of categorieën financiële 
instrumenten. Alle 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling worden 
automatisch aangewezen als 
rapporterende entiteiten voor de 
financiële instrumenten of categorieën 
financiële instrumenten waarvoor zij 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling zijn.
4. De ESMA zet een register van alle 
aangewezen rapporterende entiteiten op, 
met vermelding van de identiteit van de 
rapporterende entiteiten, met inbegrip van 
die met systematische interne 
afhandeling, en de instrumenten of 
categorieën instrumenten waarvoor zij als 
rapporterende entiteit zijn aangewezen.”.

Or. en

Motivering

Invoering van een regeling voor aangewezen rapporterende entiteiten, als onderdeel van het 
loskoppelen van de hoedanigheid van beleggingsonderneming met systematische interne 
afhandeling van de rapportageverplichting. Deze wijziging wordt door de meeste 
marktdeelnemers sterk gesteund en zal naar verwachting de lasten voor kleinere 
beleggingsondernemingen verminderen, marktdeelnemers meer duidelijkheid verschaffen 
over wie een transactie zal rapporteren, de transactierapportage verbeteren en het aantal 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling in de Unie verlagen (wat zal 
leiden tot een realistischer beeld van de markten).
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

(9 octies) In artikel 22, lid 1, wordt de 
inleidende formule vervangen door het 
volgende:

Teneinde berekeningen te maken met het 
oog op de vaststelling van de eisen inzake 
transparantie vóór en na de handel en de 
handelsverplichtingsregelingen als bedoeld 
in de artikelen 3 tot en met 11, de 
artikelen 14 tot en met 21 en artikel 32, die 
van toepassing zijn op financiële 
instrumenten, alsmede om te bepalen of 
een beleggingsonderneming een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling is, kunnen de ESMA 
en bevoegde autoriteiten informatie 
verlangen van:

“Teneinde berekeningen te maken met het 
oog op de vaststelling van de eisen inzake 
transparantie vóór en na de handel en de 
handelsverplichtingsregelingen als bedoeld 
in de artikelen 3 tot en met 11, de 
artikelen 14 tot en met 21 en artikel 32, die 
van toepassing zijn op financiële 
instrumenten, alsmede om te bepalen of 
een beleggingsonderneming een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling is en om de 
jaarverslagen aan de Europese 
Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 4, 
artikel 9, lid 2, artikel 7, lid 1, en 
artikel 11, lid 1, op te stellen, kunnen de 
ESMA en bevoegde autoriteiten informatie 
verlangen van:”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Deze toevoeging zou de ESMA in staat stellen om gegevens te verzamelen per ontheffing en 
per uitstel voor zowel eigen vermogen als niet-eigen vermogen. Op dit moment kan de ESMA 
alleen informatie over de ontheffingen voor eigenvermogensinstrumenten exclusief OMF 
verzamelen op basis van de berekeningen voor de verhandelingseenhedenparameter en op 
verzoeken om deze berekeningen uit te voeren.Het verzamelen van gegevens op een meer 
gedetailleerde manier zou de ESMA in staat stellen nauwkeurigere rapporten te verstrekken, 
de toepassing van ontheffingen en opschortingen beter te monitoren en beter geïnformeerde 
beleidsbeslissingen te nemen.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot aandelen, ETF’s 
en op een handelsplatform verhandelde 
obligaties en met betrekking tot otc-
derivaten als omschreven in artikel 2, lid 7, 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 die 
onderworpen zijn aan de 
clearingverplichting als bedoeld in artikel 4 
van die verordening, leveren verstrekkers 
van marktgegevens de verstrekker van 
consolidated tape alle marktgegevens als 
bedoeld in artikel 22 ter, lid 2, die nodig 
zijn om de verstrekker van consolidated 
tape operationeel te maken. Die 
marktgegevens worden verstrekt in een 
geharmoniseerd formaat, via een 
hoogwaardig transmissieprotocol en zo 
dicht mogelijk bij realtime als technisch 
mogelijk is.

1. Met betrekking tot aandelen, ETF’s 
en op een handelsplatform verhandelde 
obligaties en met betrekking tot otc-
derivaten als omschreven in artikel 2, lid 7, 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 die 
onderworpen zijn aan de 
clearingverplichting als bedoeld in artikel 4 
van die verordening, leveren verstrekkers 
van marktgegevens de verstrekker van 
consolidated tape alle markt- en wettelijk 
verplichte gegevens als bedoeld in 
artikel 22 ter, lid 2, die nodig zijn om de 
verstrekker van consolidated tape 
operationeel te maken. Die marktgegevens 
worden verstrekt in een geharmoniseerd 
formaat, via een hoogwaardig 
transmissieprotocol en zo dicht mogelijk 
bij realtime als technisch mogelijk is.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gereglementeerde markten 
waarvan het gemiddelde dagelijkse 
handelsvolume van aandelen minder dan 
1 % van het gemiddelde dagelijkse 
handelsvolume van de Unie 
vertegenwoordigt, zijn niet verplicht om 
marktgegevens aan de verstrekker van 
consolidated tape te verstrekken.
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Or. en

Motivering

Invoering van een uitsluitingsmechanisme voor kleinere gereglementeerde markten. Met lid 2 
wordt een drempel ingevoerd op het eerste niveau die verband houdt met het marktaandeel.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gereglementeerde markten 
waarvan het gemiddelde dagelijkse 
handelsvolume van aandelen hoger is dan 
1 % van het gemiddelde dagelijkse 
handelsvolume van de Unie zijn niet 
verplicht om marktgegevens aan de 
verstrekker van consolidated tape te 
verstrekken indien:
i) de gereglementeerde markt goed is 
voor meer dan 70 % van het gemiddelde 
dagelijkse handelsvolume van aandelen 
die voor het eerst tot de handel op die 
gereglementeerde markt zijn toegelaten; 
of
ii) het gemiddelde dagelijkse 
handelsvolume van aandelen die voor het 
eerst op een gereglementeerde markt van 
MTF’s en beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling zijn 
toegelaten, 20 % of minder van het 
gemiddelde dagelijkse handelsvolume van 
die aandelen vertegenwoordigt.
De ESMA publiceert op haar website een 
lijst van gereglementeerde markten die 
zijn vrijgesteld van het verstrekken van 
marktgegevens aan de verstrekker van 
consolidated tape en werkt die lijst 
regelmatig bij.

Or. en
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Motivering

Invoering van een uitsluitingsmechanisme voor kleinere gereglementeerde markten. Indien 
het marktaandeel meer dan 1 % bedraagt (eerste drempel van lid 2), maar de beurs een laag 
niveau van versnippering blijft vertonen omdat de tot het handelsplatform toegelaten 
aandelen ook meestal op dat platform worden verhandeld, wordt een drempel van het tweede 
niveau ingevoegd. Opgemerkt dient te worden dat de twee versnipperingscriteria alternatief 
van toepassing zijn, en dus niet cumulatief (waardoor de mogelijkheden voor ontheffing 
worden gemaximaliseerd). Zie de toelichting onderaan voor nadere bijzonderheden over de 
achterliggende gedachte en de doelstellingen van deze ontheffing.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Niettegenstaande de leden 2 en 2 
bis kunnen kleinere gereglementeerde 
markten besluiten om marktgegevens aan 
de verstrekker van consolidated tape te 
verstrekken, met inachtneming van het 
bepaalde in lid 1, door de ESMA daarvan 
in kennis te stellen. Gereglementeerde 
markten die besluiten zich te onderwerpen 
aan de verplichting om overeenkomstig 
lid 1 marktgegevens te verstrekken, 
moeten binnen 30 werkdagen na de 
datum van kennisgeving aan de ESMA 
beginnen met het verstrekken van 
marktgegevens aan de verstrekker van 
consolidated tape.

Or. en

Motivering

Ondanks de mogelijkheid van ontheffing kan de consolidated tape voor kleinere 
gereglementeerde markten een haalbare manier zijn om hun zichtbaarheid voor “externe” 
beleggers – zowel binnen de Unie als daarbuiten – te vergroten en hun marktaandeel te 
vergroten. Dit sluit aan op de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie en zal de omvang en 
aantrekkelijkheid van de kapitaalmarkten van de EU als geheel vergroten. Daarom wordt een 
opt-in-bepaling ingevoegd voor kleinere gereglementeerde markten die besluiten om 
vrijwillig deel te nemen aan de verplichte gegevensverstrekkingsregeling.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met betrekking tot transacties in de 
in lid 1 bedoelde instrumenten die door 
beleggingsondernemingen buiten een 
handelsplatform worden gesloten, leveren 
verstrekkers van marktgegevens de 
verstrekker van consolidated tape de 
marktgegevens over die transacties, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via een APA.

3. Met betrekking tot transacties in de 
in lid 1 bedoelde instrumenten die door 
beleggingsondernemingen buiten een 
handelsplatform worden gesloten, leveren 
verstrekkers van marktgegevens de 
verstrekker van consolidated tape de 
marktgegevens over die transacties via een 
APA. Met betrekking tot de beste bied- en 
laatprijzen van aandelen die door 
beleggingsondernemingen worden 
verstrekt buiten een handelsplatform, 
leveren verstrekkers van marktgegevens 
de verstrekker van consolidated tape de 
marktgegevens over die bied- en 
laatprijzen, hetzij rechtstreeks, hetzij via 
een APA.

Or. en

Motivering

Om dubbele rapportage te voorkomen, mogen transacties alleen via een APA aan de 
verstrekker van consolidated tape worden gerapporteerd. Pretransactionele gegevens kunnen 
echter ook rechtstreeks door beleggingsondernemingen worden doorgegeven.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Verstrekkers van marktgegevens 
ontvangen geen andere vergoeding voor de 
verstrekte marktgegevens dan de verdeling 

4. Verstrekkers van marktgegevens 
ontvangen geen andere vergoeding voor de 
verstrekte marktgegevens dan de verdeling 
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van inkomsten als bedoeld in 
artikel 27 quinquies bis, lid 2, punt c).

van inkomsten als bedoeld in 
artikel 27 novies, lid 1.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Verstrekkers van marktgegevens 
leveren de informatie met betrekking tot 
ontheffingen en opschortingen als bedoeld 
in de artikelen 4, 7, 11, 14, 20 en 21.

5. Verstrekkers van marktgegevens 
leveren de informatie met inachtneming 
van de opschortingen als bedoeld in de 
artikelen 7, 11, 20 en 21.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie richt tegen [PB add 
3 months from entry into force] een 
deskundigengroep van belanghebbenden 
op om advies te verstrekken over de 
kwaliteit en de inhoud van marktgegevens, 
de gemeenschappelijke interpretatie van 
marktgegevens en de kwaliteit van het in 
artikel 22 bis, lid 1, bedoelde 
transmissieprotocol. De deskundigengroep 
van belanghebbenden verstrekt jaarlijks 
advies. Dat advies wordt openbaar 
gemaakt.

1. De Commissie richt tegen [PB add 
3 months from entry into force] een 
deskundigengroep van belanghebbenden 
op om advies te verstrekken over de 
kwaliteit en de inhoud van kerngegevens 
van markten in relatie tot de output van 
de consolidated tape en de kwaliteit van 
het in artikel 22 bis, lid 1, bedoelde 
transmissieprotocol. De deskundigengroep 
van belanghebbenden verstrekt jaarlijks 
advies in een afzonderlijk verslag. Dat 
advies wordt openbaar gemaakt.

Or. en
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Motivering

Beperking van de reikwijdte van de deskundigengroep voor marktgegevens van de 
Commissie, die alleen advies mag verstrekken over de output van de consolidated tape om 
ervoor te zorgen dat de consolidated tape doeltreffend is en de waarde ervan voor EU-
marktdeelnemers wordt gemaximaliseerd. De deskundigengroep mag geen advies verstrekken 
over de interpretatie van marktgegevens of marktgegevensnormen die buiten de reikwijdte 
van de output van de consolidated tape vallen, hetgeen aan de ESMA moet worden 
overgelaten.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 ter – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 50 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de kwaliteit 
en de inhoud van de marktgegevens en de 
kwaliteit van het transmissieprotocol te 
specificeren.

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen 
van technische reguleringsnormen tot 
nadere bepaling van de kwaliteit en de 
inhoud van de kerngegevens van markten 
en de kwaliteit van het transmissieprotocol.

Or. en

Motivering

De ESMA wordt de bevoegdheid verleend om technische reguleringsnormen met betrekking 
tot de input en output van de consolidated tape vast te stellen. De ESMA moet 
verantwoordelijk blijven voor het vaststellen van gegevensnormen, om tegenstrijdige 
aanwijzingen en praktijken te voorkomen en ervoor te zorgen dat de aanwijzingen aan 
marktdeelnemers duidelijk en coherent zijn. Aangezien de consolidated tape overwegend een 
instrument voor marktdeelnemers is, moet het doel van de technische reguleringsnormen zijn 
om verstoringen op de markt tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de inhoud 
en het formaat van de marktgegevens gemakkelijk bruikbaar zijn voor de verstrekker van 
consolidated tape en dat de output van de consolidated tape voor alle marktdeelnemers te 
begrijpen is.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
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Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 ter (nieuw) – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In die gedelegeerde handelingen wordt 
met name het volgende gespecificeerd:

In die ontwerpen van technische 
reguleringsnormen wordt met name het 
volgende gespecificeerd:

Or. en

Motivering

Zie de motivering van voorgaande amendement.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 ter (nieuw) – lid 2 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de marktgegevens die verstrekkers 
van deze gegevens aan de verstrekker van 
consolidated tape moeten leveren om de 
kerngegevens van markten te produceren 
die nodig zijn om de verstrekker van 
consolidated tape operationeel te maken, 
met inbegrip van de inhoud en het formaat 
van die marktgegevens;

(a) de marktgegevens die verstrekkers 
van deze gegevens aan de verstrekker van 
consolidated tape moeten leveren om de 
kerngegevens van markten te produceren 
die nodig zijn om de verstrekker van 
consolidated tape operationeel te maken 
met inbegrip van de inhoud en het formaat 
van die marktgegevens, in 
overeenstemming met de geldende 
sectornormen en -praktijken;

Or. en

Motivering

Zie de motivering van voorgaand amendement.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
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Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 22 ter – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
houdt de Commissie rekening met het 
advies van de ESMA en van de 
overeenkomstig lid 2 opgerichte technische 
deskundigengroep, internationale 
ontwikkelingen en op het niveau van de 
Unie of op internationaal niveau 
overeengekomen normen. De Commissie 
zorgt ervoor dat in de vastgestelde 
gedelegeerde handelingen rekening wordt 
gehouden met de verslagleggingsvereisten 
van de artikelen 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21 
en 27 octies.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
houdt de ESMA rekening met het advies 
van de overeenkomstig lid 1 opgerichte 
technische deskundigengroep en met 
internationale ontwikkelingen en op het 
niveau van de Unie of op internationaal 
niveau overeengekomen normen. De 
ESMA zorgt ervoor dat in de vastgestelde 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen rekening wordt 
gehouden met de verslagleggingsvereisten 
van de artikelen 3, 6, 10, 14, 20, 21, 22, 26, 
27 en 27 octies.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend 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.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van voorgaand amendement.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA publiceert op haar website een 
lijst van aandelen met een EER-ISIN 
waarop de handelsverplichting voor 
aandelen van toepassing is, en werkt die 
lijst regelmatig bij.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het gebruik van ISIN’s om het toepassingsgebied van de handelsverplichting voor aandelen 
te definiëren spreekt voor zich, aangezien de eerste letters van het ISIN voldoende zijn om 
EER-ISIN’s te identificeren. Dit hoeft dus niet nader te worden gespecificeerd in een lijst die 
voornamelijk administratief werk en extra inspanningen met zich mee zou brengen voor de 
ESMA en voor marktdeelnemers, die de lijst moeten controleren en integreren in hun 
handelssysteem voordat ze handelen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 11 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 25 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(11 bis) Artikel 25, lid 2, wordt 
vervangen door:

2. De exploitant van een 
handelsplatform houdt alle relevante 
gegevens over de via zijn systemen 
medegedeelde orders met betrekking tot 
financiële instrumenten gedurende ten 
minste vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit. De bijgehouden 
documenten omvatten de relevante 
gegevens die de kenmerken van de order 
uitmaken, met inbegrip van die welke een 
order verbinden met de uitgevoerde 
transactie(s) die uit die order 
voortvloeit/voortvloeien en (waarvan de 
details) overeenkomstig artikel 26, leden 1 
en 3, worden gemeld. De ESMA vervult 
een faciliterende en coördinerende rol met 
betrekking tot de toegang van bevoegde 
autoriteiten tot informatie ingevolge dit lid.

“2. De exploitant van een 
handelsplatform houdt alle relevante 
gegevens over de via zijn systemen 
medegedeelde orders met betrekking tot 
financiële instrumenten gedurende ten 
minste vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit in een elektronisch en 
machineleesbaar formaat en gebruikt 
daarvoor een gemeenschappelijk model in 
overeenstemming met de ISO 20022-
methodologie. De bijgehouden 
documenten omvatten de relevante 
gegevens die de kenmerken van de order 
uitmaken, met inbegrip van die welke een 
order verbinden met de uitgevoerde 
transactie(s) die uit die order 
voortvloeit/voortvloeien en (waarvan de 
details) overeenkomstig artikel 26, leden 1 
en 3, worden gemeld. De ESMA vervult 
een faciliterende en coördinerende rol met 
betrekking tot de toegang van bevoegde 
autoriteiten tot informatie ingevolge dit 
lid.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Motivering

Standaardisering van ordergegevens zou gunstig zijn voor de nationale bevoegde 
autoriteiten, die a) gemakkelijker ordergegevens zouden kunnen analyseren, die bij elk 
handelsplatform in de EU kunnen worden opgevraagd, en daarmee bijdragen tot een 
doeltreffender markttoezicht; b) handelsplatformen in staat zouden kunnen stellen om 
hetzelfde registratie- en rapportagesysteem te gebruiken als alle nationale bevoegde 
autoriteiten in de EU, waardoor kosten in verband met de naleving van uiteenlopende 
nationale normen worden vermeden, en c) de standaardisering van orderboekgegevens 
zouden kunnen afstemmen op die van transactiegegevens, waardoor een consistentere 
behandeling van de twee categorieën wordt gewaarborgd.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(11 ter) In artikel 25, lid 3, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

3. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op om de 
details te bepalen van de relevante 
ordergegevens die op grond van lid 2 van 
dit artikel moeten worden bijgehouden en 
waarnaar niet wordt verwezen in artikel 26.

“3. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op om de 
details en formaten te bepalen van de 
relevante ordergegevens die op grond van 
lid 2 van dit artikel moeten worden 
bijgehouden en waarnaar niet wordt 
verwezen in artikel 26.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Gelijk aan die in het voorgaand amendement.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(11 quater) Artikel 26, lid 1, wordt 
vervangen door:

1. Beleggingsondernemingen die 
transacties in financiële instrumenten 
verrichten, melden zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk aan het einde van de volgende 
werkdag de volledige en nauwkeurige 
details van deze transacties aan de 
bevoegde autoriteit.

“1. Beleggingsondernemingen, abi-
beheerders zoals gedefinieerd in 
artikel 4 ter van Richtlijn 2011/61/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2011 inzake beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen, en 
icbe-beheerders in de zin van artikel 2, 
lid 1 ter, van Richtlijn 2009/65/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s) die diensten verrichten 
als omschreven in artikel 4, lid 2, van 
Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten 
voor financiële instrumenten, die 
transacties in financiële instrumenten 
verrichten, melden zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk aan het einde van de volgende 
werkdag de volledige en nauwkeurige 
details van deze transacties aan de 
bevoegde autoriteit.

De bevoegde autoriteiten treffen 
overeenkomstig artikel 85 van Richtlijn 
2014/65/EU de nodige regelingen om 
ervoor te zorgen dat ook de bevoegde 
autoriteit van de markt die op het vlak van 
liquiditeit voor deze financiële 
instrumenten het meest relevant is die 
informatie ontvangt.

De bevoegde autoriteiten treffen 
overeenkomstig artikel 85 van Richtlijn 
2014/65/EU de nodige regelingen om 
ervoor te zorgen dat ook de bevoegde 
autoriteiten van de relevante markten die 
informatie ontvangt.

De bevoegde autoriteiten stellen zonder 
onnodige vertraging de overeenkomstig 
dit artikel gemelde informatie beschikbaar 
aan de ESMA.

De bevoegde autoriteiten treffen de nodige 
regelingen om ervoor te zorgen dat de 
informatie op verzoek kan worden gedeeld 
met andere bevoegde autoriteiten.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Ensuring a level playing field between the AIFM/UCITS firms based in jurisdictions with 
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local requirements to obtain the relevant information for market abuse purposes and those 
based in the jurisdictions where such requirements are not in place. It will also ensure a level 
playing field among the MiFID Investment Firms and AIFM/UCITS management companies 
providing one or more MiFID services to third parties; especially since a move from 
operating under a MiFID Investment Firm license to being licensed under AIFMD or UCITS 
Directive has been observed by some NCAs. Also addresses the fact that the current MiFIR 
provisions do not allow for a broad exchange of MiFIR transaction data among NCAs 
because data can only be exchanged with the competent authority “of the most relevant 
market in terms of liquidity”. Such a narrow reference does not allow for an exchange that 
adequately reflect NCAs’ evolving supervisory needs to monitor the most recent market 
developments. In line with the principles outlined in the Commission data strategy to 
maximise the potential usage of transaction reporting for all suitable purposes and avoid 
duplication of reporting flows. Amendment permits NCAs to share transaction reports for 
wider purposes.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(11 quinquies)Artikel 26, lid 2, wordt 
vervangen door:

2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt voor:

“2. De in lid 1 vastgelegde verplichting 
geldt voor:

(a) financiële instrumenten die tot de 
handel zijn toegelaten of worden 
verhandeld op een handelsplatform of 
waarvoor een verzoek om toelating tot de 
handel is gedaan;

(a) financiële instrumenten die tot de 
handel zijn toegelaten of worden 
verhandeld op een handelsplatform of 
waarvoor een verzoek om toelating tot de 
handel is gedaan;

b) financiële instrumenten waarvan de 
onderliggende waarde een financieel 
instrument is dat op een handelsplatform 
wordt verhandeld; en

b) financiële instrumenten waarvan de 
onderliggende waarde een financieel 
instrument is dat op een handelsplatform 
wordt verhandeld;

c) financiële instrumenten waarvan de 
onderliggende waarde een index of mand is 
die is samengesteld uit financiële 
instrumenten die op een handelsplatform 
worden verhandeld.

c) financiële instrumenten waarvan de 
onderliggende waarde een index of mand is 
die is samengesteld uit financiële 
instrumenten die op een handelsplatform 
worden verhandeld; en
c bis) derivaten die zijn onderworpen 
aan de in artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 vastgestelde 
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clearingverplichting buiten een 
handelsplatform.

Voor transacties in de onder a) tot en met 
c) bedoelde financiële instrumenten is de 
verplichting van toepassing ongeacht of zij 
op het handelsplatform worden verricht.

Voor transacties in de onder a) tot en met 
c) bedoelde financiële instrumenten is de 
verplichting van toepassing ongeacht of zij 
op het handelsplatform worden verricht.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Wijzigingen in de transactierapportage om de nieuwe werkingssfeer van de otc-rapportage 
van derivaten te accommoderen. Het “op een handelsplatform verhandeld”-criterium wordt 
hier gehandhaafd naast de nieuwe werkingssfeer voor otc-transacties, omdat er een 
marktmisbruikelement kan worden waargenomen in transactierapportage die volledige 
informatie over alles met betrekking tot handelsplatformen vereist.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(11 sexies) Artikel 26, lid 3, wordt 
vervangen door:

3. De meldingen behelzen met name 
de naam en het aantal van de gekochte of 
verkochte financiële instrumenten, de 
hoeveelheid, de datum en het tijdstip van 
de transactie, de prijs van de transactie, een 
kenmerk ter identificatie van de cliënten 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, een kenmerk 
ter identificatie van de personen en de 
computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het beleggingsbesluit en de 
uitvoering van de transactie, informatie ter 
identificatie van de toepasselijke 
ontheffing met gebruikmaking waarvan de 
transactie heeft plaatsgevonden, een 

“3. De meldingen behelzen met name 
de naam en het aantal van de gekochte of 
verkochte financiële instrumenten, de 
hoeveelheid, de datum en het tijdstip van 
de transactie, de prijs van de transactie, een 
kenmerk ter identificatie van de partijen 
namens wie de beleggingsonderneming de 
transactie heeft uitgevoerd, een kenmerk 
ter identificatie van de personen en de 
computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het beleggingsbesluit en de 
uitvoering van de transactie, een kenmerk 
ter identificatie van de entiteit die is 
onderworpen aan de 
rapportageverplichting, informatie ter 
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kenmerk ter identificatie van de betrokken 
beleggingsondernemingen en informatie 
ter identificatie van een shorttransactie 
als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder 
b), van Verordening (EU) nr. 236/2012 
met betrekking tot aandelen en 
overheidsschuld binnen de reikwijdte van 
de artikelen 12, 13 en 17 van die 
verordening. Voor transacties die niet op 
een handelsplatform zijn uitgevoerd, 
bevatten de meldingen tevens een kenmerk 
ter identificatie van de soorten transacties 
overeenkomstig de op grond van artikel 20, 
lid 3, onder a), en artikel 21, lid 5, onder a), 
vast te stellen maatregelen. Voor 
grondstoffenderivaten moet in de melding 
worden aangegeven of de transactie 
overeenkomstig artikel 57 van Richtlijn 
2014/65/EU risico’s op objectief meetbare 
wijze vermindert.

identificatie van de toepasselijke 
ontheffing met gebruikmaking waarvan de 
transactie heeft plaatsgevonden, en een 
kenmerk ter identificatie van de betrokken 
beleggingsondernemingen. Meldingen van 
een transactie die via het handelsplatform 
is uitgevoerd bevatten een transactie-
identificatiecode die door het 
handelsplatform wordt gegenereerd en 
wordt verspreid onder zowel de kopende 
als de verkopende leden van het 
handelsplatform. Voor transacties die niet 
op een handelsplatform zijn uitgevoerd, 
bevatten de meldingen tevens een kenmerk 
ter identificatie van de soorten transacties 
overeenkomstig de op grond van artikel 20, 
lid 3, onder a), en artikel 21, lid 5, onder a), 
vast te stellen maatregelen. Voor 
grondstoffenderivaten moet in de melding 
worden aangegeven of de transactie 
overeenkomstig artikel 57 van Richtlijn 
2014/65/EU risico’s op objectief meetbare 
wijze vermindert.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Dit voorstel heeft ten doel om de samenhang met de herziene technische normen van de 
EMIR-verordening te waarborgen.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(11 septies) Artikel 26, lid 5, wordt 
vervangen door:

5. De exploitant van een 
handelsplatform meldt de bijzonderheden 
van transacties in financiële instrumenten 

“5. De exploitant van een 
handelsplatform meldt de bijzonderheden 
van transacties in financiële instrumenten 
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die door een onderneming waarop deze 
verordening niet van toepassing is, zijn 
verhandeld via zijn platform en die zijn 
uitgevoerd via zijn systemen in 
overeenstemming met de leden 1 en 3.

die door een lid, deelnemer of gebruiker 
waarop deze verordening niet van 
toepassing is, zijn verhandeld via zijn 
platform en die zijn uitgevoerd via zijn 
systemen in overeenstemming met de 
leden 1 en 3.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

De term “een lid, deelnemer of gebruiker” is preciezer dan de term “onderneming” en omvat 
duidelijk elke entiteit die transacties via handelsplatformen uitvoert. Deze aanpak: i) zorgt 
ervoor dat de informatie over de handelsactiviteit via een gegeven handelsplatform volledig 
en consistent is met de informatie die door andere handelsplatformen wordt verstrekt, ii) 
zorgt voor een betere afstemming op de vereisten voor het bijhouden van ordergegevens uit 
hoofde van artikel 25 van de MiFIR, en iii) zal een positief effect hebben op de toepassing van 
rapportageregels in het kader van de proefregeling voor DLT.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 octies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 6 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(11 octies) In artikel 26, lid 6, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

6. Bij het melden van het kenmerk ter 
identificatie van cliënten als vereist 
krachtens de leden 3 en 4 gebruiken 
beleggingsondernemingen voor cliënten 
die een rechtspersoon zijn, een 
identificator voor juridische entiteiten.

“6. Bij het melden van het kenmerk ter 
identificatie van cliënten als vereist 
krachtens de leden 3 en 4 gebruiken 
beleggingsondernemingen voor partijen 
die in aanmerking komen voor de 
identificator, een ISO 17442-identificator 
voor juridische entiteiten. De identificator 
wordt gebruikt om de in aanmerking 
komende partijen te identificeren, 
ongeacht hun rechtsvorm en de wijze 
waarop zij worden gefinancierd. Voor 
partijen die niet in aanmerking komen 
voor de identificator wordt een nationale 
identificator gebruikt die is vastgesteld om 
partijen te identificeren die niet in 
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aanmerking komen voor de identificator 
van de rechtspersoon.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Expliciteert dat de verplichting om de LEI te gebruiken van toepassing is op alle entiteiten die 
in aanmerking komen voor de LEI, ongeacht hun juridische status en de manier waarop zij 
worden gefinancierd, en is in overeenstemming met het MiFIR-beoordelingsverslag over 
transactierapportage van de ESMA en de veelgestelde FAQ’s van de Commissie over EMIR. 
Marktdeelnemers zouden initiële kosten voor het verzamelen van informatie over de 
cliëntcategorie en voor het aanpassen van de rapportageregeling in hun systemen moeten 
maken, maar deze kosten zouden lager zijn dan die van het opzetten van een specifiek nieuw 
rapportagesysteem om deze informatie aan hun nationale bevoegde autoriteit te verstrekken.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 12
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Artikel 26, lid 9, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

(a) het volgende punt j) wordt 
toegevoegd:
“j) de uiterste datum waarop de 
transacties moeten worden gemeld.”;
(b) de volgende alinea wordt 
ingevoegd na de eerste alinea:
“Bij het ontwikkelen van die technische 
reguleringsnormen houdt de ESMA 
rekening met internationaal 
overeengekomen ontwikkelingen en 
normen op Unie- of wereldniveau, en de 
consistentie ervan met de 
verslagleggingsvereisten zoals vastgelegd 
in Verordening (EU) 2019/834 en 
Verordening (EU) nr. 2015/2365.”.
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Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 26 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

(12 bis) Artikel 26, lid 9, wordt 
vervangen door:

9. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
nadere regeling van:

“9. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op tot 
nadere regeling van:

a) de normen en formats voor de 
gegevens die moeten worden gemeld 
overeenkomstig de leden 1 en 3, waaronder 
de methoden en regelingen voor het 
melden van financiële transacties en de 
vorm en inhoud van dergelijke meldingen;

a) de normen en formats voor de 
gegevens die moeten worden gemeld 
overeenkomstig de leden 1 en 3, waaronder 
de methoden en regelingen voor het 
melden van financiële transacties en de 
vorm en inhoud van dergelijke meldingen;

b) de criteria voor het definiëren van 
een relevante markt overeenkomstig lid 1;

b) de criteria voor het definiëren van 
een relevante markt overeenkomstig lid 1;

c) de referenties van de gekochte of 
verkochte financiële instrumenten, het 
aantal, de datum en het tijdstip van de 
transactie, de prijs van de transactie, 
gedetailleerde gegevens over de identiteit 
van de cliënt, een kenmerk ter identificatie 
van cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, een kenmerk ter identificatie 
van de personen en de computeralgoritmen 
die binnen de beleggingsonderneming 
verantwoordelijk zijn voor het 
beleggingsbesluit en de uitvoering van de 
transactie, informatie ter identificatie van 
de toepasselijke ontheffing met 
gebruikmaking waarvan de transactie heeft 
plaatsgevonden, de middelen ter 
identificatie van de betreffende 
beleggingsondernemingen, de wijze 
waarop de transactie is uitgevoerd, de 
gegevensvelden die nodig zijn voor het 

c) de referenties van de gekochte of 
verkochte financiële instrumenten, het 
aantal, de datum en het tijdstip van de 
transactie, de prijs van de transactie, 
gedetailleerde gegevens over de identiteit 
van de cliënt, een kenmerk ter identificatie 
van cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, een kenmerk ter identificatie 
van de personen en de computeralgoritmen 
die binnen de beleggingsonderneming 
verantwoordelijk zijn voor het 
beleggingsbesluit en de uitvoering van de 
transactie, informatie ter identificatie van 
de toepasselijke ontheffing met 
gebruikmaking waarvan de transactie heeft 
plaatsgevonden, de middelen ter 
identificatie van de betreffende 
beleggingsondernemingen, de wijze 
waarop de transactie is uitgevoerd, de 
gegevensvelden die nodig zijn voor het 
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verwerken en analyseren van de 
transactiemeldingen overeenkomstig lid 3; 
en

verwerken en analyseren van de 
transactiemeldingen overeenkomstig lid 3;

d) het kenmerk ter identificatie van 
shorttransacties in aandelen en 
overheidsschuld als bedoeld in lid 3;
e) de relevante categorieën financiële 
instrumenten die overeenkomstig lid 2 
moeten worden gemeld;

e) de relevante categorieën indices die 
overeenkomstig lid 2 moeten worden 
gemeld;

f) de voorwaarden waarop de lidstaten 
overeenkomstig lid 6 identificatoren voor 
juridische entiteiten moeten ontwikkelen, 
toekennen en handhaven, en de 
voorwaarden voor het gebruik van deze 
identificatoren door 
beleggingsondernemingen om 
overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 te 
voorzien in een kenmerk ter identificatie 
van de cliënten in de transactiemeldingen 
die zij krachtens lid 1 moeten verrichten;

f) de voorwaarden waarop de lidstaten 
overeenkomstig lid 6 identificatoren voor 
juridische entiteiten moeten ontwikkelen, 
toekennen en handhaven, en de 
voorwaarden voor het gebruik van deze 
identificatoren door 
beleggingsondernemingen om 
overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 te 
voorzien in een kenmerk ter identificatie 
van de cliënten in de transactiemeldingen 
die zij krachtens lid 1 moeten verrichten;

g) de toepassing van verplichtingen inzake 
het melden van transacties op bijkantoren 
van beleggingsondernemingen;

g) de toepassing van verplichtingen 
inzake het melden van transacties op 
bijkantoren van beleggingsondernemingen;

h) wat voor de toepassing van dit artikel 
onder een transactie en de uitvoering van 
een transactie moet worden verstaan;

h) wat voor de toepassing van dit 
artikel onder een transactie en de 
uitvoering van een transactie moet worden 
verstaan;

i) wanneer een beleggingsonderneming 
voor de toepassing van lid 4 geacht wordt 
een order te hebben doorgegeven.

i) wanneer een 
beleggingsonderneming voor de toepassing 
van lid 4 geacht wordt een order te hebben 
doorgegeven;
i bis) de voorwaarden voor het koppelen 
van specifieke transacties en de middelen 
voor de identificatie van geaggregeerde 
orders die resulteren in de uitvoering van 
een transactie;
i ter) de uiterste datum waarop de 
transacties moeten worden gemeld.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
3 juli 2015 voor aan de Commissie.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
... [drie maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] voor aan de 
Commissie.



PR\1254822NL.docx 83/115 PE731.644v01-00

NL

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om 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.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om 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

(02014R0600-20220101)

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 14 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 quinquies

Bestaande tekst Amendement

(14 bis) Artikel 27 quinquies wordt 
als volgt gewijzigd:
(a) de titel wordt vervangen door:

Artikel 27 quinquies “Artikel 27 quinquies

Procedures voor de toekenning en 
weigering van vergunningaanvragen

Procedures voor de toekenning en 
weigering van vergunningaanvragen voor 
ARM’s en APA’s;
(b) lid 1 wordt vervangen door:

1. De aanvragende aanbieder van 
datarapporteringsdiensten dient een 
aanvraag in welke alle informatie bevat die 
de ESMA of, in voorkomend geval, de 
nationale bevoegde autoriteit nodig heeft 
om te kunnen bevestigen dat de aanbieder 
van datarapporteringsdiensten ten tijde 
van de initiële vergunningverlening alle 
noodzakelijke regelingen heeft getroffen 
om te voldoen aan zijn verplichtingen op 
grond van deze titel, met inbegrip van een 
programma van werkzaamheden waarin 
onder meer het soort beoogde diensten en 
de organisatiestructuur zijn vermeld.

“1. De aanvragende APA of het 
aanvragende ARM dient een aanvraag in 
welke alle informatie bevat die de ESMA 
of, in voorkomend geval, de nationale 
bevoegde autoriteit nodig heeft om te 
kunnen bevestigen dat de APA of het ARM 
ten tijde van de initiële 
vergunningverlening alle noodzakelijke 
regelingen heeft getroffen om te voldoen 
aan zijn verplichtingen op grond van deze 
titel, met inbegrip van een programma van 
werkzaamheden waarin onder meer het 
soort beoogde diensten en de 
organisatiestructuur zijn vermeld.”;
(c) lid 3 wordt vervangen door:

3. De ESMA of, in voorkomend 
geval, de nationale bevoegde autoriteit 

“3. De ESMA of, in voorkomend 
geval, de nationale bevoegde autoriteit 



PE731.644v01-00 84/115 PR\1254822NL.docx

NL

beoordeelt, binnen zes maanden na de 
ontvangst van een volledige aanvraag, of 
de aanbieder van 
datarapporteringsdiensten aan deze titel 
voldoet. Zij stelt een volledig met redenen 
omkleed besluit vast waarin de vergunning 
wordt toegekend of geweigerd, en stelt de 
aanvragende aanbieder van 
datarapporteringsdiensten binnen vijf 
werkdagen daarvan in kennis.

beoordeelt, binnen zes maanden na de 
ontvangst van een volledige aanvraag, of 
de APA of ARM aan deze titel voldoet. Zij 
stelt een volledig met redenen omkleed 
besluit vast waarin de vergunning wordt 
toegekend of geweigerd, en stelt de 
aanvragende APA of ARM binnen vijf 
werkdagen daarvan in kennis.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Het toepassingsgebied van dit artikel moet worden beperkt tot ARM’s en APA’s om aan te 
sluiten bij het voorstel om de vergunningsprocedure voor verstrekkers van consolidated tape 
in artikel 27 ter te bestrijken.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 quinquies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 27 quinquies bis “Artikel 27 quinquies bis
Selectieprocedure voor de 
vergunningverlening aan één enkele 
verstrekker van consolidated tape voor 
elke activaklasse

Selectieprocedure voor verstrekkers van 
consolidated tape

1. Uiterlijk op [OP insert date 3 
months as of entry into force] organiseert 
de ESMA een selectieprocedure voor de 
benoeming van de verstrekker van 
consolidated tape voor een termijn van vijf 
jaar. De ESMA organiseert een 
afzonderlijke selectieprocedure voor elk 
van de volgende activaklassen: aandelen, 
beursverhandelde fondsen, obligaties en 

1. Uiterlijk op ... [drie maanden na de 
inwerkingtreding van de gedelegeerde 
handeling uit hoofde van artikel 22 ter, 
lid 2] organiseert de ESMA een 
selectieprocedure voor de benoeming van 
de verstrekker van consolidated tape voor 
een termijn van vijf jaar. De ESMA 
organiseert voor elke activaklasse een 
afzonderlijke selectieprocedure waarbij 
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derivaten (of relevante subklassen van 
derivaten).

obligaties en aandelen en ETF’s voorrang 
krijgen boven derivaten. Elke 
selectieprocedure wordt uiterlijk zes 
maanden na de inleiding van de vorige 
procedure ingeleid.

2. Voor elk van de in lid 1 bedoelde 
activaklassen beoordeelt de ESMA de 
inschrijvingen op basis van de volgende 
criteria:

2. Voor elk van de in lid 1 bedoelde 
activaklassen selecteert de ESMA de 
inschrijver en verleent deze een 
vergunning op basis van de volgende 
criteria:

(a) het technische vermogen van de 
inschrijvers om in de hele Unie een 
veerkrachtige consolidated tape te 
verstrekken;

(a) het technische vermogen van de 
inschrijver om in de hele Unie een 
veerkrachtige consolidated tape te 
verstrekken;

(b)  het vermogen van de inschrijvers 
om te voldoen aan de organisatorische 
eisen van artikel 27 novies;

(b) het vermogen van de inschrijver 
om te voldoen aan de organisatorische 
eisen van artikel 27 novies;

(b bis) het vermogen om 
pretransactionele en posttransactionele 
marktgegevens voor aandelen, tot de 
eerste vijf lagen van het orderboek, en 
posttransactionele gegevens voor ETF’s, 
obligaties en derivaten te ontvangen, te 
consolideren en te verspreiden;

(c) de governancestructuur van de 
inschrijvers;

(c) de governancestructuur van de 
inschrijver;

(d) de snelheid waarmee de 
inschrijvers kerngegevens van markten 
kunnen verspreiden;

(d) de toereikendheid van de snelheid 
waarmee de inschrijver kerngegevens van 
markten kan verspreiden;

(e) het vermogen van de inschrijvers 
om gegevens van goede kwaliteit te 
verspreiden;

(e) de geschiktheid van de methoden 
en regelingen van de inschrijver om de 
kwaliteit van de gegevens te waarborgen;

(f) de totale uitgaven die de 
inschrijvers moeten doen om de 
consolidated tape te ontwikkelen en de 
kosten voor de doorlopende exploitatie van 
de consolidated tape;

(f) de niveau van totale uitgaven die de 
inschrijver moeten doen om de 
consolidated tape te ontwikkelen en de 
kosten voor de doorlopende exploitatie van 
de consolidated tape; 

(g) de hoogte van de vergoedingen die 
de inschrijver voornemens is in rekening te 
brengen aan de verschillende soorten 
gebruikers van de kerngegevens van 
markten;

(g) de hoogte van de vergoedingen die 
de inschrijver voornemens is in rekening te 
brengen aan de verschillende soorten 
gebruikers van de kerngegevens van 
markten, de evenredigheid daarvan met de 
kosten die worden gemaakt voor het 
beheer van de verstrekker van 
consolidated tape, alsmede zijn 
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vergoedings- en licentiemodellen; 

(h) de mogelijkheid voor de 
inschrijvers om moderne 
interfacetechnologieën te gebruiken voor 
de levering van de kerngegevens van 
markten en voor de connectiviteit;

(h) de mogelijkheid voor de inschrijver 
om moderne interfacetechnologieën te 
gebruiken voor de levering van de 
kerngegevens van markten en voor de 
connectiviteit; 

(i) het opslagmedium dat de 
inschrijvers zullen gebruiken voor de 
opslag van historische gegevens;

(i)  de geschiktheid van de bestaande 
regelingen om voor de in artikel 27 
novies bis, lid 3, bedoelde registers bij te 
houden;

(j) de protocollen die de inschrijvers 
zullen gebruiken om onderbrekingen te 
voorkomen en aan te pakken.

(j) het vermogen om de blijvende 
naleving van regelgeving en de 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

3. In de eerste selectieprocedure die 
voor aandelen wordt georganiseerd, 
worden alleen inschrijvingen gevraagd 
voor het verstrekken van een consolidated 
tape met posttransactionele gegevens. 
Voorafgaand aan latere 
selectieprocedures beoordeelt de ESMA 
de marktvraag en de gevolgen voor de 
inkomsten van gereglementeerde markten 
en brengt zij op basis van die beoordeling 
aan de Commissie verslag uit over de 
mogelijkheid om de beste bied- en 
laatprijzen en de overeenkomstige 
volumes aan de tape toe te voegen. De 
Commissie is bevoegd om op basis van dat 
verslag en de ervaring die is opgedaan 
naar aanleiding van de eerste 
selectieprocedure, een gedelegeerde 
handeling vast te stellen tot nadere 
bepaling van het passende niveau voor de 
levering van pretransactionele gegevens 
aan de verstrekker van consolidated tape.

3. Bij de selectie van de verstrekker 
van consolidated tape voor aandelen en 
ETF’s wordt, naast de criteria van lid 2 
van dit artikel, rekening gehouden met de 
regeling voor de herverdeling van de 
inkomsten, en met name met de formule 
die van toepassing is op kleinere 
gereglementeerde markten die vrijwillig 
kiezen voor deelname aan de verplichte 
verstrekking van marktgegevens, 
overeenkomstig artikel 22 bis, lid 2 ter. 
Deze inkomsten worden verdeeld 
overeenkomstig artikel 27 novies, lid 1, 
punt c), en op een wijze die in verhouding 
staat tot het niveau van de bijdrage van de 
overeenkomstig artikel 22 bis verstrekte 
marktgegevens aan het 
prijsvormingsproces.

4. Bij de selectie van de verstrekker 
van consolidated tape voor aandelen 
wordt, naast de criteria in lid 2, rekening 
gehouden met de regeling voor 
inkomstendeling, en met name de 
formule, die van toepassing is op 
gereglementeerde markten die 
verstrekkers van marktgegevens zijn. Bij 
het vergelijken van de concurrerende 
inschrijvingen selecteert de ESMA de 
verstrekker van consolidated tape voor 
aandelen met de regeling voor 

4. De ESMA stelt binnen zes 
maanden na de aanvang van de in lid 1 
bedoelde selectieprocedure een volledig 
met redenen omkleed besluit vast waarin 
entiteiten worden geselecteerd die 
geschikt worden geacht om de 
consolidated tape te exploiteren en waarin 
deze entiteiten wordt verzocht een 
vergunningsaanvraag in te dienen.”.
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inkomstendeling die aan 
gereglementeerde markten, met name 
kleinere gereglementeerde markten, het 
hoogste bedrag aan inkomsten biedt dat 
voor verdeling beschikbaar blijft na aftrek 
van de exploitatiekosten en een redelijke 
marge. Deze inkomsten worden verdeeld 
overeenkomstig artikel 27 novies, lid 1, 
punt c), en op een wijze die in verhouding 
staat tot de overeenkomstig artikel 22 bis 
verstrekte marktgegevens.

(Herstructurering van artikel ten opzichte 
van het voorstel van de Commissie in het 
licht van de opneming van 
artikel 27 quinquies ter).

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 quinquies ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

(15 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 27 quinquies ter
Procedure voor de verlening van een 
vergunning aan verstrekkers van 
consolidated tape
De in artikel 27 quinquies bis bedoelde 
aanvraag bevat alle informatie die de 
ESMA nodig heeft om te kunnen 
bevestigen dat de aanvrager op het 
moment van de eerste 
vergunningverlening alle nodige 
regelingen heeft getroffen om te voldoen 
aan de criteria van 
artikel 27 quinquies bis, lid 2, en aan de 
organisatorische vereisten van 
artikel 27 novies.
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Uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van 
de vergunningsaanvraag beoordeelt de 
ESMA of de aanvraag volledig is.
Wanneer de aanvraag onvolledig is, stelt 
de ESMA een termijn vast waarbinnen de 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
aanvullende informatie moet verstrekken.
Nadat de ESMA de aanvraag als volledig 
heeft beoordeeld, stelt zij de verstrekker 
van consolidated tape daarvan in kennis. 
Binnen drie maanden na ontvangst van 
een volledige aanvraag beoordeelt de 
ESMA of de verstrekker van consolidated 
tape voldoet aan de vereisten van deze 
titel. De ESMA stelt een volledig met 
redenen omkleed besluit vast waarin de 
vergunning wordt toegekend of geweigerd 
en stelt de aanvragende verstrekker van 
consolidated tape daar binnen vijf 
werkdagen van in kennis. In dit met 
redenen omkleed besluit wordt een 
uiteenzetting gegeven van de voorwaarden 
waaronder de verstrekker van 
consolidated tape te werk gaat, en met 
name de hoogte van de in 
artikel 27 quinquies bis, lid 2, punt g), 
bedoelde vergoedingen, en voor aandelen 
de in lid 4 van dat artikel bedoelde mate 
van inkomstenverdeling.”.

Or. en

Motivering

Nieuw, specifiek artikel over de vergunningverlening aan verstrekkers van consolidated tape. 
De procedure is in overeenstemming met die voor het verlenen van vergunningen voor 
marktinfrastructuren, en er moet onderscheid worden gemaakt tussen de selectieprocedure en 
de vergunningsprocedure om te voorkomen dat: 1) verstrekkers van consolidated tape alle 
nalevingskosten moeten dragen zonder te worden geselecteerd; 2) de ESMA een verstrekker 
van consolidated tape een vergunning verleent zonder de naleving ervan te beoordelen.Dit 
omvat bepalingen die afkomstig zijn uit artikel 27 quinquies bis en andere bepalingen die in 
overeenstemming zijn met artikel 27 quater, maar zijn aangepast aan verstrekkers van 
consolidated tape.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 sexies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In artikel 27 sexies wordt 
het volgende lid ingevoegd: 
“2 bis. Een aanbieder van 
datarapporteringsdiensten waarvan de 
registratie is ingetrokken, zorgt voor een 
ordelijke vervanging, met inbegrip van de 
doorgifte van gegevens aan andere 
aanbieders van 
datarapporteringsdiensten, de 
kennisgeving aan zijn cliënten en de 
omleiding van rapportagestromen naar 
andere aanbieders van 
datarapporteringsdiensten voorafgaand 
aan de intrekking.”.

Or. en

Motivering

De EMIR-verordening bepaalt dat transactieregisters waarvan de vergunning wordt 
ingetrokken, hun gegevens ordelijk moeten doorgeven aan de andere transactieregisters om 
ernstige verstoringen van de gegevenskwaliteit als gevolg van gegevensverlies of -duplicatie 
te voorkomen.Er is momenteel geen gelijkwaardige bepaling voor ARM’s, en we stellen voor 
om zo’n bepaling in te voeren.Dit zou zorgen voor afstemming met de EMIR-verordening en 
de SFTR-verordening en voor behoud van de gegevenskwaliteit ingeval ARM’s stoppen met 
het verlenen van de dienst.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 septies

Bestaande tekst Amendement

(15 quater) Artikel 27 septies wordt 
vervangen door:
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1. Het leidinggevend orgaan van een 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
staat steeds als voldoende betrouwbaar 
bekend, beschikt over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring en besteedt 
voldoende tijd aan de vervulling van zijn 
taken.

“1. Het leidinggevend orgaan van een 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
staat steeds als voldoende betrouwbaar 
bekend, beschikt over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring en besteedt 
voldoende tijd aan de vervulling van zijn 
taken.

Het leidinggevend orgaan als geheel 
beschikt over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring om inzicht te 
hebben in de activiteiten van de aanbieder 
van datarapporteringsdiensten. Elk lid van 
het leidinggevend orgaan handelt eerlijk, 
integer en met onafhankelijkheid van geest 
om, als dat nodig is, de besluiten van de 
directie op doeltreffende wijze aan te 
vechten en, als dat nodig is, op 
doeltreffende wijze toe te zien en controle 
uit te oefenen op de besluitvorming van de 
directie.

Het leidinggevend orgaan als geheel 
beschikt over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring om inzicht te 
hebben in de activiteiten van de aanbieder 
van datarapporteringsdiensten. Elk lid van 
het leidinggevend orgaan handelt eerlijk, 
integer en met onafhankelijkheid van geest 
om, als dat nodig is, de besluiten van de 
directie op doeltreffende wijze aan te 
vechten en, als dat nodig is, op 
doeltreffende wijze toe te zien en controle 
uit te oefenen op de besluitvorming van de 
directie.

Wanneer een marktexploitant 
overeenkomstig artikel 27 quinquies een 
vergunning tot exploitatie van een APA, 
een verstrekker van consolidated tape of 
een ARM aanvraagt en de leden van het 
leidinggevend orgaan van de APA, de 
verstrekker van consolidated tape of het 
ARM dezelfden 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 een marktexploitant 
overeenkomstig artikel 27 quater een 
vergunning tot exploitatie van een APA of 
een ARM aanvraagt en voldoet aan de 
criteria voor afwijking van het toezicht 
door de ESMA en de leden van het 
leidinggevend orgaan van de APA of het 
ARM dezelfden 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.

2. Een aanbieder van 
datarapporteringsdiensten stelt de ESMA 
of, in voorkomend geval, de nationale 
bevoegde autoriteit in kennis van de namen 
van alle leden van zijn leidinggevend 
orgaan en van wijzigingen in het 
lidmaatschap ervan, en verschaft 
tegelijkertijd alle informatie die nodig is 
om te beoordelen of de entiteit aan lid 1 
voldoet.

2. Een aanbieder van 
datarapporteringsdiensten stelt de ESMA 
of, in voorkomend geval, de nationale 
bevoegde autoriteit in kennis van de namen 
van alle leden van zijn leidinggevend 
orgaan en van wijzigingen in het 
lidmaatschap ervan, en verschaft 
tegelijkertijd alle informatie die nodig is 
om te beoordelen of de entiteit aan lid 1 
voldoet.

3. Het leidinggevend orgaan van een 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
stelt governanceregelingen op en ziet toe 
op de tenuitvoerlegging ervan; deze 
regelingen garanderen een doeltreffende en 

3. Het leidinggevend orgaan van een 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
stelt governanceregelingen op en ziet toe 
op de tenuitvoerlegging ervan; deze 
regelingen garanderen een doeltreffende en 
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prudente bedrijfsvoering van een 
organisatie en voorzien onder meer in een 
scheiding van taken binnen de organisatie 
en in de voorkoming van 
belangenconflicten, en dit op een wijze die 
de integriteit van de markt en de belangen 
van zijn cliënten bevordert.

prudente bedrijfsvoering van een 
organisatie en voorzien onder meer in een 
scheiding van taken binnen de organisatie 
en in de voorkoming van 
belangenconflicten, en dit op een wijze die 
de integriteit van de markt en de belangen 
van zijn cliënten bevordert.

4. De ESMA of, in voorkomend 
geval, de nationale bevoegde autoriteit 
weigert een vergunning indien zij zich er 
niet van heeft kunnen vergewissen dat de 
persoon of personen die het bedrijf van de 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
feitelijk leiden, als voldoende betrouwbaar 
bekendstaan, dan wel indien er objectieve 
en aantoonbare redenen zijn om aan te 
nemen dat voorgenomen wijzigingen in het 
leidinggevend orgaan van de aanbieder van 
datarapporteringsdiensten een bedreiging 
vormen voor de gezonde en prudente 
bedrijfsvoering ervan en voor een passende 
inachtneming van de belangen van zijn 
cliënten en de integriteit van de markt.

4. De ESMA of, in voorkomend 
geval, de nationale bevoegde autoriteit 
weigert een vergunning of trekt een 
vergunning in indien zij zich er niet van 
heeft kunnen vergewissen dat de persoon 
of personen die het bedrijf van de 
aanbieder van datarapporteringsdiensten 
feitelijk leiden, als voldoende betrouwbaar 
bekendstaan, dan wel indien er objectieve 
en aantoonbare redenen zijn om aan te 
nemen dat voorgenomen wijzigingen in het 
leidinggevend orgaan van de aanbieder van 
datarapporteringsdiensten een bedreiging 
vormen voor de gezonde en prudente 
bedrijfsvoering ervan en voor een passende 
inachtneming van de belangen van zijn 
cliënten en de integriteit van de markt.

4 bis. Een APA stelt objectieve, niet-
discriminerende en openbaar 
bekendgemaakte eisen voor de toegang tot 
haar diensten door ondernemingen die 
onder de transparantieverplichtingen van 
artikel 20, lid 1, en artikel 21, lid 1, vallen. 
Een APA maakt de prijzen en 
vergoedingen voor de krachtens deze 
verordening aangeboden 
datarapporteringsdiensten openbaar. Een 
APA maakt de prijzen en vergoedingen 
voor elke afzonderlijke dienst bekend, 
inclusief kortingen en rabatten, evenals 
de voorwaarden om daarvoor in 
aanmerking te komen. Een APA staat toe 
dat rapporterende entiteiten afzonderlijke 
toegang krijgen tot specifieke diensten. De 
prijzen en vergoedingen die door een APA 
in rekening worden gebracht, zijn 
kostengerelateerd.
4 ter. APA’s bewaren de gegevens met 
betrekking tot hun bedrijf gedurende ten 
minste vijf jaar. De informatie over de 
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eerste twee jaar wordt op een gemakkelijk 
toegankelijke plaats bewaard en de APA 
verstrekt dergelijke gegevens op verzoek 
onverwijld aan de ESMA.

5. De ESMA stelt uiterlijk op 1 januari 
2021 ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op voor de beoordeling 
van de geschiktheid van de leden van het 
leidinggevend orgaan als beschreven in 
lid 1, rekening houdend met de 
verschillende rollen en functies die zij 
vervullen en met het feit dat 
belangenconflicten tussen de leden van het 
leidinggevend orgaan en de gebruikers van 
APA’s, verstrekkers van een consolidated 
tape of ARM’s dienen te worden 
voorkomen.

5. De ESMA stelt uiterlijk op 
1 januari 2021 ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op voor de beoordeling 
van de geschiktheid van de leden van het 
leidinggevend orgaan als beschreven in 
lid 1, rekening houdend met de 
verschillende rollen en functies die zij 
vervullen en met het feit dat 
belangenconflicten tussen de leden van het 
leidinggevend orgaan en de gebruikers van 
APA’s, verstrekkers van een consolidated 
tape of ARM’s dienen te worden 
voorkomen

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om deze verordening aan te 
vullen door 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.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om deze verordening aan te 
vullen door 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.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Changes to paragraph 1 in order to guarantee a proper supervision by ESMA of the 
conditions of authorisation, a clarification is needed that this paragraph only applies to 
DRSPs that are subject to the national supervision.Changes to paragraph 4 to include the 
possibility of the withdrawal of the authorisation for two reasons: later in the paragraph the 
article refers to changes in the management body, meaning that the DRSP is already 
authorised. Secondly, it is in line with the supervision of TRs and given the fact that DRSPs 
under ESMA supervision are already authorised it would create a double standard of 
enforcement. Article 27e 1(c) already provides for this possibilityInsertion of 5a and 5b to 
reflect that having access to an APA and to an ARM is a necessary condition for 
counterparties to fulfil MiFIR transparency obligations. Considering that the data reporting 
market is small, not very competitive and prone to consolidation, there is a risk for the 
establishment of an oligopoly. Subjecting access to APAs and ARMs to “FRAND” conditions 
is therefore necessariy, as it is already foreseen for TRs.
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 16
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 novies – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in het geval van marktgegevens 
betreffende aandelen, een deel van hun 
inkomsten herverdelen teneinde de kosten 
betreffende de verplichte bijdrage te 
dekken en voor gereglementeerde 
markten, en met name kleinere 
gereglementeerde markten, een billijk 
niveau van inkomstendeling te 
waarborgen in de door de consolidated 
tape gegenereerde inkomsten, 
overeenkomstig artikel 27 quinquies bis, 
lid 4;

(c) in het geval van marktgegevens 
betreffende aandelen en ETF’s, een deel 
van hun inkomsten herverdelen teneinde de 
kosten betreffende de verplichte bijdrage te 
dekken, overeenkomstig 
artikel 27 quinquies bis, lid 4; De hoogte 
van de inkomsten die aan elke verstrekker 
van marktgegevens worden herverdeeld, 
staat in verhouding tot de bijdrage aan het 
prijsvormingsproces van de gegevens die 
door die verstrekker van marktgegevens 
worden verstrekt aan de verstrekker van 
consolidated tape. De inkomsten uit de 
geconsolideerde pre- en 
posttransactionele gegevensstromen 
worden uitsluitend herverdeeld onder de 
bijdragers aan een bepaalde 
gegevensstroom.

Or. en

Motivering

Afstemming van de bepaling op het in artikel 27 quinquies bis, lid 4, beschreven 
bijdragemechanisme, en ervoor zorgen dat transparante pretransactionele gegevens een 
hogere waarde krijgen toegekend in het mechanisme voor de herverdeling van inkomsten om 
de (hogere) waarde van hun bijdrage aan het prijsvormingsproces beter weer te geven. Dit 
moet leiden tot een evenredige herverdeling van meer inkomsten naar lit venues. In 
tegenstelling tot het COM-voorstel mag het herverdelingsmechanisme echter alleen de kosten 
dekken waarmee de bijdragers van marktgegevens worden geconfronteerd.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 16
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 novies – lid 1 – punt c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in het geval van marktgegevens 
betreffende andere activaklassen dan 
aandelen en ETF’s, beschikken over de 
mogelijkheid om een deel van de 
inkomsten te herverdelen om de kwaliteit 
en tijdigheid van de gegevensbijdragen te 
belonen;

Or. en

Motivering

Invoering van de mogelijkheid – op niet-verplichte basis – voor verstrekkers van consolidated 
tape voor andere dan eigenvermogensinstrumenten om een deel van hun inkomsten te 
herverdelen, teneinde een “deugdelijk” mechanisme te creëren voor de marktgegevens die zij 
ontvangen. Samen met wijzigingen met betrekking tot transactierapportage, de regeling voor 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling en de gegevenskwaliteit, zal 
dit naar verwachting bijdragen aan verbeteringen in de ruimte voor andere dan 
eigenvermogensinstrumenten, waar de gegevens volgens de beschikbare informatie 
ondoorzichtig en moeilijk te navigeren zijn.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 16
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 novies – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ervoor zorgen dat de publicatie van 
de kerngegevens van markten voldoet aan 
de toepasselijke ontheffingen en 
opschortingen in de artikelen 4, 7, 11, 14, 
20 en 21;

Schrappen

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid voor de toepassing van ontheffingen en opschortingen moet niet bij 
de verstrekker van consolidated tape worden neergelegd, maar moet overeenkomstig de 
artikelen van deze verordening bij handelsplatformen, APA’s en beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling blijven berusten. Echter, wanneer de verstrekkers van 
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consolidated tape volledig operationeel zijn, zou een uitbreiding van de reikwijdte van hun 
verantwoordelijkheid tot de toepassing van ontheffingen en opschortingen kunnen worden 
overwogen.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 16
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 novies – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) beschikken over systemen die 
transactiemeldingen doeltreffend op 
volledigheid kunnen controleren, omissies 
en aperte fouten kunnen opsporen en 
kunnen verzoeken om het opnieuw 
doorgeven van gecorrigeerde meldingen.

Or. en

Motivering

Vereiste toegevoegd om de consistentie met de analoge APA-vereiste te waarborgen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 16
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 7 novies – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de vaststelling van de 
inkomstendeling in punt c) worden de 
inkomsten van de verstrekker van 
consolidated tape over de 
gereglementeerde markten verdeeld 
volgens een formule die weergeeft welke 
omvang de pretransactioneel transparante 
liquiditeit in aandelen op een 
gereglementeerde markt aanneemt ten 
opzichte van de gemiddelde dagelijkse 

Voor de vaststelling van de 
inkomstenherverdeling in punt c) krijgen 
kleinere gereglementeerde markten die 
ervoor kiezen om deel te nemen aan de 
verplichte verstrekking van 
marktgegevens aan de verstrekker van 
consolidated tape, in overeenstemming 
met artikel 22 bis, lid 2 ter, een groter 
aandeel van de inkomsten van de 
verstrekker van consolidated tape 
toegewezen, volgens een formule die 



PE731.644v01-00 96/115 PR\1254822NL.docx

NL

omzet in deze aandelen in de Unie. weergeeft welke omvang de 
pretransactioneel transparante liquiditeit in 
aandelen op een gereglementeerde markt 
aanneemt ten opzichte van de gemiddelde 
dagelijkse omzet in deze aandelen in de 
Unie.

Or. en

Motivering

Het deel van de inkomsten dat wordt herverdeeld onder kleine gereglementeerde markten die 
besluiten zich aan te melden voor de consolidated tape, moet hoger zijn dan het deel dat 
wordt toegewezen aan andere verstrekkers aan marktgegevens (d.w.z. dat deze niet alleen de 
kosten voor het produceren en “verzenden” van de marktgegevens dekken, maar ook iets 
extra’s). Het doel van deze bepaling is een stimulans te creëren voor kleinere 
gereglementeerde markten om tot de consolidated tape toe te treden.  Kleinere 
gereglementeerde markten zouden baat hebben bij toetreding tot de consolidated tape, in de 
vorm van een toename van hun relatieve marktaandeel, de algehele aantrekkelijkheid voor 
beleggers en een grotere kapitaalstroom – in overeenstemming met de doelstellingen van de 
kapitaalmarktenunie.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 16
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 novies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na 12 maanden volledig 
operationele werking van de verstrekker 
van consolidated tape voor aandelen 
verstrekt de ESMA de Commissie een met 
redenen omkleed advies over de 
doeltreffendheid en billijkheid van het 
niveau van de deling van gereglementeerde 
markten in de door de verstrekker van 
consolidated tape gegenereerde inkomsten 
als bedoeld in de tweede alinea van lid 2. 
Indien nodig of passend kan de Commissie 
de ESMA verzoeken om verdere adviezen. 
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 50 een gedelegeerde handeling vast 
te stellen om, in voorkomend geval, de 
verdeelsleutel voor de herverdeling van de 

4. Na 24 maanden volledig 
operationele werking van de verstrekker 
van consolidated tape voor aandelen en 
ETF’s verstrekt de ESMA de Commissie 
een met redenen omkleed advies over de 
doeltreffendheid en billijkheid van het 
niveau van de deling van kleinere 
gereglementeerde markten die ervoor 
hebben gekozen om deel te nemen aan de 
verplichte verstrekking van 
marktgegevens in overeenstemming met 
artikel 22 bis, lid 2 ter, in de door de 
verstrekker van consolidated tape 
gegenereerde inkomsten als bedoeld in de 
tweede alinea van lid 2 van dit artikel. 
Indien nodig of passend kan de Commissie 
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inkomsten te herzien. de ESMA verzoeken om verdere adviezen. 
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 50 een gedelegeerde handeling vast 
te stellen om, in voorkomend geval, de 
verdeelsleutel voor de herverdeling van de 
inkomsten te herzien.

Or. en

Motivering

De consolidated tape moet meer dan een jaar operationeel zijn voordat de ESMA een eerste 
betrouwbare beoordeling van de marktimpact van de consolidated tape kan geven. De ESMA 
beoordeelt met name of de regeling voor de herverdeling van inkomsten doeltreffend is 
gebleken om kleinere gereglementeerde markten naar de consolidated tape te trekken en of de 
keuze van kleinere gereglementeerde markten voor toetreding hen tastbare voordelen heeft 
opgeleverd. Indien wordt aangetoond dat het algemene effect van de opneming van kleinere 
gereglementeerde markten positief is, kan de Commissie overwegen de uit hoofde van 
artikel 22 ter, lid 2, punt a) ter, verleende ontheffingen in te trekken.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 17 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 27 decies – leden 4 bis en 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Aan artikel 27 decies 
worden de volgende leden toegevoegd:
“4 bis. Een ARM stelt objectieve, niet-
discriminerende en openbaar gemaakte 
vereisten vast voor de toegang tot zijn 
diensten door ondernemingen die onder 
de in artikel 26 bedoelde 
rapportageverplichting vallen.
Een ARM maakt de prijzen en 
vergoedingen voor de krachtens deze 
verordening aangeboden 
datarapporteringsdiensten openbaar. Een 
ARM maakt de prijzen en vergoedingen 
voor elke afzonderlijke dienst bekend, 
inclusief kortingen en rabatten, evenals 
de voorwaarden om daarvoor in 
aanmerking te komen. Een ARM staat toe 
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dat rapporterende entiteiten afzonderlijke 
toegang krijgen tot specifieke diensten. De 
prijzen en vergoedingen die door een 
ARM in rekening worden gebracht, zijn 
kostengerelateerd.
4 ter. ARM’s bewaren de gegevens met 
betrekking tot hun bedrijf gedurende ten 
minste vijf jaar. De informatie over de 
eerste twee jaar wordt op een gemakkelijk 
toegankelijke plaats bewaard en de ARM 
verstrekt dergelijke gegevens op verzoek 
onverwijld aan de ESMA.”.

Or. en

Motivering

Frand-voorwaarden en vereisten inzake bewaren van gegevens voor ARM’s – in 
overeenstemming met eerdere amendementen inzake artikel 27 septies.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 19 – inleidende formule
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In artikel 32 worden de volgende 
leden 7, 8 en 9 toegevoegd:

(19) In artikel 32 worden de volgende 
leden 7, 7 bis, 8 en 9 toegevoegd:

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 19
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Indien de ESMA van oordeel is dat 
bepaalde gebeurtenissen of 
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ontwikkelingen van negatieve invloed 
zouden kunnen zijn op de in de Unie 
beschikbare liquiditeit in bepaalde of alle 
derivaten die zijn onderworpen aan de 
handelsverplichting, kan de ESMA de 
Commissie verzoeken de toepassing van 
de in artikel 28, leden 1 en 2, van deze 
verordening vastgestelde 
handelsverplichting voor die financiële 
instrumenten tijdelijk op te schorten.
De in de eerste alinea bedoelde tijdelijke 
opschorting geldt voor een initiële periode 
van ten hoogste drie maanden vanaf de 
datum van bekendmaking van de in lid 10 
bedoelde uitvoeringshandeling. Zij kan 
met telkens drie maanden worden 
verlengd indien de gronden voor de 
tijdelijke opschorting van toepassing 
blijven.
Indien de tijdelijke opschorting na die 
periode van drie maanden niet wordt 
verlengd, komt zij automatisch te 
vervallen.

Or. en

Motivering

Toevoeging van een op zichzelf staande mogelijkheid van opschorting van de 
handelsverplichting, d.w.z. onafhankelijk van een opschorting van de clearingverplichting, 
zodat de ESMA het juiste instrument voorhanden heeft in scenario’s waarin het nodig kan zijn 
om de handelsverplichting voor derivaten op te schorten, maar niet de 
clearingverplichting.Dit mechanisme zou het mogelijk maken om, onafhankelijk van de 
clearingverplichting, de handelsverplichting voor bepaalde of alle derivaten op te schorten, 
en op basis van criteria die flexibeler zijn dan die welke momenteel in artikel 32 bis zijn 
opgenomen. Dit voorstel wordt krachtig gesteund door belanghebbenden op de markt.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 19
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het in lid 7 bedoelde verzoek wordt 
niet openbaar gemaakt.

8. De in de leden 7 en 7 bis bedoelde 
verzoeken worden niet openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 19
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 – lid 9 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Na ontvangst van het in lid 7 
bedoelde verzoek onderneemt de 
Commissie onverwijld en op basis van de 
door de ESMA verstrekte redenen en 
bewijzen een van de volgende stappen:

9. Na ontvangst van het in de leden 7 
en 7 bis bedoelde verzoek onderneemt de 
Commissie onverwijld en op basis van de 
door de ESMA verstrekte redenen en 
bewijzen een van de volgende stappen:

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 20
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 bis (nieuw) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis Artikel 32 bis

Op zichzelf staande opschorting van de 
handelsverplichting

Opschorting van de handelsverplichting

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 20
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 bis – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) regelmatig handelt in onder de 
handelsverplichting voor derivaten 
vallende derivaten met niet-EER-
marktmakers die geen actief lidmaatschap 
hebben op een in de Unie gevestigde 
georganiseerde handelsfaciliteit voor 
handel tussen beleggingsondernemingen 
die optreden als marktmakers in het 
derivaat dat onder de handelsverplichting 
valt.

Or. en

Motivering

Het COM-voorstel ziet op de impact van de dealer-to-customermarkt door de tijdelijke 
opschorting toe te staan bij het ontvangen van cliëntnoteringen van tegenpartijen die niet 
actief lid zijn van een EU-handelsplatform. Deze oplossing gaat echter voorbij aan de dealer-
to-dealermarkt voor CDS in Europa. De invoering van de mogelijkheid van opschortingen 
voor dealer-to-dealerplatforms zorgt ervoor dat EU-ondernemingen gemakkelijk gebruik 
kunnen maken van EU-clearingdiensten op de CDS-markten, wat een rechtstreekse 
ondersteuning vormt van de EU-agenda voor het concurrentievermogen van verstrekkers van 
consolidated tape in de EU en voor clearing in de EU.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 20
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling of de 
handelsverplichting overeenkomstig lid 1 
moet worden opgeschort, houdt de 
Commissie rekening met de vraag of een 
dergelijke opschorting van de 

2. Bij de beoordeling of de 
handelsverplichting voor derivaten 
overeenkomstig lid 1, punten a) tot en met 
c), van dit artikel moet worden opgeschort, 
houdt de Commissie rekening met de vraag 
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handelsverplichting een verstorend effect 
zou hebben op de clearingverplichting van 
artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 648/2012.

of een dergelijke opschorting van de 
handelsverplichting een verstorend effect 
zou hebben op de clearingverplichting van 
artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 648/2012.

Bij de beoordeling of de 
handelsverplichting voor derivaten 
overeenkomstig lid 1, punt d), van dit 
artikel moet worden opgeschort, zorgt de 
Commissie ervoor dat 
beleggingsondernemingen die van de 
opschorting profiteren deze derivaten 
clearen bij een centrale tegenpartij 
waaraan overeenkomstig Verordening 
(EU) 2012/648 een vergunning is 
verleend.
De Commissie neemt ook contact op met 
andere lidstaten om te beoordelen of 
beleggingsondernemingen in andere 
lidstaten dan die welke het verzoek 
overeenkomstig lid 1 indienen zich in een 
situatie bevinden die vergelijkbaar is met 
die in de verzoekende lidstaat of lidstaten. 
Lidstaten die geen verzoek 
overeenkomstig lid 1 hebben ingediend, 
kunnen na de vaststelling van de in lid 1 
bedoelde uitvoeringshandeling verzoeken 
dat beleggingsondernemingen die zich in 
een situatie bevinden die vergelijkbaar is 
met die in de verzoekende lidstaat of 
lidstaten, aan de uitvoeringshandeling 
worden toegevoegd. De bevoegde 
autoriteit van de lidstaat of de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten die dat 
verzoek indient/indienen, legt/leggen uit 
en laat/laten zien waarom zij van mening 
is/zijn dat ook aan de voorwaarden voor 
een opschorting is voldaan.

Or. en

Motivering

Voor afstemming op de clearingverplichting en om rekening te houden met de door 
verschillende marktdeelnemers geuite wens om te beschikken over een Europees mechanisme 
dat ervoor zorgt dat zodra een lidstaat om opschorting van de handelsverplichting voor 
derivaten verzoekt, alle EU-ondernemingen in een vergelijkbare situatie ook van de 
ontheffing kunnen profiteren. De voorgestelde wijziging voorkomt een ongelijke behandeling 
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van beleggingsondernemingen die worden geraakt door een mogelijke gerichte opschorting 
van de handelsverplichting voor derivaten, terwijl een grondig toetsingsproces door de 
betrokken overheidsinstanties wordt gehandhaafd.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 20
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 32 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie evalueert regelmatig 
of de redenen voor de opschorting van de 
handelsverplichting nog steeds van 
toepassing zijn.

5. De Commissie evalueert regelmatig 
of de redenen voor de opschorting van de 
handelsverplichting voor derivaten nog 
steeds van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 21 – punt b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 35 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(b bis) lid 4 wordt vervangen door:
4. De bevoegde autoriteit van de CTP 
of die van het handelsplatform verleent een 
handelsplatform alleen toegang tot een 
CTP indien die toegang:

“4. De bevoegde autoriteit van de CTP 
of die van het handelsplatform verleent een 
handelsplatform alleen toegang tot een 
CTP indien die toegang geen bedreiging 
zou vormen voor de soepele en ordelijke 
werking van de markten, met name door 
liquiditeitsfragmentatie, of geen negatieve 
gevolgen zou hebben in termen van 
systeemrisico.

a) geen interoperabiliteitsregeling 
zou vereisen in het geval van andere 
derivaten dan otc-derivaten als 
omschreven in artikel 2, punt 7), van 
Verordening (EU) nr. 648/2012; of
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b) geen bedreiging zou vormen voor 
de soepele en ordelijke werking van de 
markten, met name door 
liquiditeitsfragmentatie, of geen negatieve 
gevolgen zou hebben in termen van 
systeemrisico.

Punt a) van de eerste alinea laat de 
verlening van toegang geheel onverlet 
indien het verzoek zoals bedoeld in lid 2 
interoperabiliteit vereist, en het 
handelsplatform en alle CTP’s die partij 
zijn bij de voorgestelde 
interoperabiliteitsregeling, met die 
regeling hebben ingestemd, en de risico’s 
waaraan de CTP die het verzoek ontvangt 
wordt blootgesteld en die uit posities 
tussen CTP’s voortkomen, bij een derde 
partij met zekerheden worden gedekt.
Indien de noodzaak van een 
interoperabiliteitsregeling geheel of 
gedeeltelijk de reden voor het weigeren 
van toegang is, dient het handelsplatform 
de CTP van advies en deelt het de ESMA 
mee welke andere CTP’s toegang tot het 
handelsplatform hebben; de ESMA maakt 
die informatie openbaar, zodat 
beleggingsondernemingen ervoor kunnen 
kiezen hun rechten krachtens artikel 37 
van Richtlijn 2014/65/EU ten aanzien van 
die CTP’s uit te oefenen teneinde 
alternatieve toegangsregelingen te 
faciliteren.
Indien een bevoegde autoriteit de toegang 
weigert, deelt zij haar besluit binnen twee 
maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde verzoek mee, en stelt zij de 
andere bevoegde autoriteit, de CTP en het 
handelsplatform in kennis van haar 
volledige motivering, inclusief de gegevens 
waarop het besluit is gebaseerd.

Indien een bevoegde autoriteit de toegang 
weigert, deelt zij haar besluit binnen twee 
maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde verzoek mee, en stelt zij de 
andere bevoegde autoriteit, de CTP en het 
handelsplatform in kennis van haar 
volledige motivering, inclusief de gegevens 
waarop het besluit is gebaseerd.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Motivering

Schrappen van delen van lid 4, aangezien beursverhandelde derivaten niet langer zouden 
worden bestreken en de bepalingen dan niet langer relevant zouden zijn. Ook wordt een 
explicieter proces voor het verlenen van toegang door nationale bevoegde autoriteiten 
geschetst. Momenteel wordt het ontbreken van een weigering van toegang gebruikt als basis 
voor het verlenen van toegang, maar dit is nogal impliciet en heeft veel onzekerheid 
geschapen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 22 – punt b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 36 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(b bis) lid 4 wordt vervangen door:
4. De bevoegde autoriteit van het 
handelsplatform of die van de CTP 
verleent een CTP alleen toegang tot een 
handelsplatform indien die toegang:

“4. De bevoegde autoriteit van de CTP 
of die van het handelsplatform verleent een 
handelsplatform alleen toegang tot een 
CTP indien die toegang geen bedreiging 
voor de soepele en ordelijke werking van 
de markten zou vormen, met name door 
liquiditeitsfragmentatie en het 
handelsplatform adequate mechanismen 
heeft ingevoerd om liquiditeitsfragmentatie 
te voorkomen, of geen negatieve gevolgen 
zou hebben in termen van systeemrisico.

a) geen interoperabiliteitsregeling 
zou vereisen in het geval van andere 
derivaten dan otc-derivaten als 
omschreven in artikel 2, punt 7), van 
Verordening (EU) nr. 648/2012; of
b) geen bedreiging voor de soepele en 
ordelijke werking van de markten zou 
vormen, met name door 
liquiditeitsfragmentatie en het 
handelsplatform adequate mechanismen 
heeft ingevoerd om liquiditeitsfragmentatie 
te voorkomen, of geen negatieve gevolgen 
zou hebben in termen van systeemrisico.

Niets in de eerste alinea, onder a), belet 
dat toegang wordt verleend indien het 
verzoek bedoeld in lid 1 interoperabiliteit 
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vereist, en het handelsplatform en alle 
CTP’s die partij zijn bij de voorgestelde 
interoperabiliteitsregeling, met die 
regeling hebben ingestemd, en de risico’s 
waaraan de CTP die het verzoek ontvangt 
wordt blootgesteld en die uit posities 
tussen CTP’s voortkomen, bij een derde 
partij met zekerheden worden gedekt.
Indien de noodzaak van een 
interoperabiliteitsregeling geheel of 
gedeeltelijk de reden voor het weigeren 
van toegang is, dient het handelsplatform 
de CTP van advies en deelt het de ESMA 
mee welke andere CTP’s toegang tot het 
handelsplatform hebben; de ESMA maakt 
die informatie openbaar, zodat 
beleggingsondernemingen ervoor kunnen 
kiezen hun rechten krachtens artikel 37 
van Richtlijn 2014/65/EU ten aanzien van 
die CTP’s uit te oefenen teneinde 
alternatieve toegangsregelingen te 
faciliteren.
Indien een bevoegde autoriteit toegang 
weigert, deelt zij haar besluit binnen twee 
maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde verzoek mee, en stelt zij de 
andere bevoegde autoriteit, het 
handelsplatform en de CTP in kennis van 
haar volledige motivering, inclusief de 
gegevens waarop het besluit is gebaseerd.

Indien een bevoegde autoriteit toegang 
weigert, deelt zij haar besluit binnen twee 
maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde verzoek mee, en stelt zij de 
andere bevoegde autoriteit, het 
handelsplatform en de CTP in kennis van 
haar volledige motivering, inclusief de 
gegevens waarop het besluit is gebaseerd.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivering

Gelijk aan die in het voorgaand amendement.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 24
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 38 octies – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de ESMA vaststelt dat een in 
artikel 38 ter, lid 1, punt a), genoemde 
persoon niet heeft voldaan aan een van de 
vereisten van artikel 22 bis, artikel 22 ter 
of titel IV bis, neemt zij een of meer van de 
volgende maatregelen:

Wanneer de ESMA vaststelt dat een in 
artikel 38 ter, lid 1, punt a), genoemde 
persoon niet heeft voldaan aan een van de 
vereisten van de artikelen 20, 21, 22, 
22 bis, 22 ter of 26, of titel IV bis, neemt 
zij een of meer van de volgende 
maatregelen:

Or. en

Motivering

De verwijzing naar titel IV bis staat alleen toe dat schendingen van de organisatorische 
verplichtingen van aanbieders van datarapporteringsdiensten worden bestraft en laat enkele 
andere bepalingen buiten beschouwing, zoals de artikelen 20, 21 en 22, waarin de publicatie- 
en rapportageverplichtingen voor de APA worden uiteengezet.Het amendement bevat 
verwijzingen naar alle in deze verordening neergelegde vereisten.Bij de onderhandelingen 
moet in gedachten worden gehouden dat het ontbreken van een uitdrukkelijke definitie van 
inbreuken de ESMA kan blootstellen aan juridische uitdagingen na het opleggen van sancties. 
Om deze reden kan het gerechtvaardigd zijn om een groot aantal inbreuken op te nemen.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 25
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 38 nonies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de ESMA overeenkomstig 
artikel 38 duodecies, lid 5, vaststelt dat een 
in artikel 38 ter, lid 1, punt a), genoemde 
persoon opzettelijk of uit onachtzaamheid 
niet heeft voldaan aan een van de vereisten 
van artikel 22 bis, artikel 22 ter of 
titel IV bis, stelt zij een besluit vast waarbij 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel een 
geldboete wordt opgelegd.

Wanneer de ESMA overeenkomstig 
artikel 38 duodecies, lid 5, vaststelt dat een 
in artikel 38 ter, lid 1, punt a), genoemde 
persoon opzettelijk of uit onachtzaamheid 
niet heeft voldaan aan een van de vereisten 
van artikel 22, artikel 22 bis, artikel 22 ter 
of artikel 26, of titel IV bis, stelt zij een 
besluit vast waarbij overeenkomstig lid 2 
van dit artikel een geldboete wordt 
opgelegd.

Or. en
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Motivering

Gelijk aan die in het voorgaand amendement.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 26
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 39 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis Artikel 39 bis

Verbod op betaling voor het doorgeven 
van cliëntenorders voor uitvoering

Regels inzake het uitvoeren en doorgeven 
van cliëntenorders

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 26
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 39 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Beleggingsondernemingen die 
orders uitvoeren namens retailcliënten 
nemen alle nodige maatregelen om de 
best mogelijke prijs voor hun cliënten te 
verkrijgen, exclusief uitvoeringskosten, 
die alle kosten omvat die rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van de 
order, met inbegrip van vergoedingen 
voor de plaats van uitvoering, clearing- en 
afwikkelingsvergoedingen en alle andere 
vergoedingen die worden betaald aan 
derden die bij de uitvoering van de order 
zijn betrokken.

1. Beleggingsondernemingen die voor 
rekening van cliënten optreden, ontvangen 
geen provisies, commissies of niet-
geldelijke tegemoetkomingen van derden 

1. Beleggingsondernemingen die voor 
rekening van cliënten optreden, ontvangen 
geen provisies, commissies of niet-
geldelijke tegemoetkomingen van derden 
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voor het doorgeven van cliëntenorders aan 
die derde voor de uitvoering ervan.

voor het doorgeven van cliëntenorders aan 
eender welke derde voor de uitvoering 
ervan.

1 bis. De Commissie stelt uiterlijk ... [12 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 50 vast 
om de marktpraktijken die onder de 
bepaling van de eerste alinea van dit 
artikel vallen nader te specificeren. De 
Commissie werkt die gedelegeerde 
handeling regelmatig bij om rekening te 
houden met de ontwikkeling van nieuwe 
marktpraktijken.

Or. en

Motivering

De discussies over betalingen voor retailorderstromen vloeien voort uit een grotendeels 
uiteenlopende interpretatie van de beste uitvoering, ten detrimente van eindbeleggers, met 
name particuliere beleggers, en een gelijk speelveld voor alle ondernemingen in de EU. Het 
verplaatsen van de vereisten voor optimale uitvoering voor retailcliënten naar de MiFIR en 
het duidelijk formuleren daarvan, d.w.z. als prijs minus kosten, samen met een verbod op 
betalingen voor retailorderstromen, zou de bescherming van beleggers versterken, 
retailhandel omleiden naar verlichte platforms en de Unie op één lijn brengen met andere 
belangrijke rechtsgebieden die betalingen voor retailorderstromen verbieden of overwegen 
die te verbieden.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 28 – punt a
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 52 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Indien uiterlijk op [OP insert date 
1 year as of entry into force] geen 
consolidated tape tot stand is gekomen via 
de door de ESMA georganiseerde 
selectieprocedure als bedoeld in 
artikel 27 quinquies bis, evalueert de 
Commissie het kader en kan zij, in 
voorkomend geval en na raadpleging van 

Schrappen
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de ESMA, bij die evaluatie een 
wetgevingsvoorstel indienen waarin wordt 
bepaald hoe de ESMA moet voorzien in 
een consolidated tape.

Or. en

Motivering

Schrappen van de terugvalclausule voor de ESMA. Indien er geen verstrekker van 
consolidated tape naar voren komt, moet de Commissie de redenen voor het falen beoordelen 
en deze in latere wetgeving aanpakken.Een andere optie zou kunnen zijn dat de ESMA de 
verstrekker van een minder ambitieuze consolidated tape wordt (bijvoorbeeld een 
posttransactionele (15 minuten) tape voor aandelen). In dat geval moeten de geconsolideerde 
gegevens echter gratis aan marktdeelnemers worden verstrekt, gezien hun zeer beperkte 
waarde.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 28 – punt b
Verordening (EU) nr. 600/2014
Artikel 52 – leden 13 en 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 14 wordt geschrapt. (b) de leden 13 en 14 worden 
geschrapt;

Or. en
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TOELICHTING

Uw rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie voor de herziening van de 
verordening en de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR/D). De 
beoordeling komt op het juiste moment: om de versnippering te verminderen en de omvang, 
het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de kapitaalmarkten van de EU te 
vergroten heeft Europa doeltreffende, begrijpelijke en uitvoerbare wijzigingen in het huidige 
kader nodig. 

Desalniettemin heeft uw rapporteur een aantal voor verbetering vatbare gebieden 
geïdentificeerd. De amendementen die zijn opgenomen in het verslag zijn ingegeven door de 
wens om een regelgevingskader vast te stellen dat bevorderlijk is voor een klimaat waarin alle 
marktdeelnemers profiteren van de handel. De amendementen zijn gestoeld op vier 
hoofdbeginselen:

a) verminderen van versnippering en van grensoverschrijdende belemmeringen; 

b) tot stand brengen van een gelijk speelveld, ter ondersteuning van een gezonde mate van 
concurrentie tussen verschillende plaatsen en methoden van uitvoering; 

c) EU-ondernemingen in staat stellen om internationaal te concurreren en aantrekkelijker 
te zijn voor beleggers in de EU en derde landen;  

d) aanmoedigen van de deelname van retailbeleggers en versterken van de bescherming 
van beleggers. 

Het lijdt geen twijfel dat de wijzigingen voorzichtig moeten worden gekalibreerd, in 
overeenstemming met een evenwichtige algemene aanpak en in het belang van de 
marktdeelnemers in de EU op lange termijn. Uw rapporteur heeft uitgebreid contact gehad met 
marktdeelnemers en nationale bevoegde autoriteiten en heeft een ambitieuze, maar 
evenwichtige tekst opgesteld, waarin de belangrijkste wijzigingen betrekking hebben op drie 
gebieden: consolidated tape (CT), marktstructuur en transparantie, doorgeven en uitvoeren van 
orders van cliënten.

Consolidated tape

In haar voorstel beoogt de Commissie de voorwaarden vast te stellen voor de 
totstandbrenging van een consolidated tape in Europa voor alle activaklassen. Uw rapporteur 
onderschrijft deze doelstelling: een consolidated tape met realtimeprijzen voor financiële 
instrumenten in de hele Unie is een fundamenteel instrument om de versnippering te 
verminderen en de aantrekkelijkheid van de kapitaalmarkten van de EU te verbeteren en zal 
grote voordelen opleveren voor eindbeleggers. 

De verschillende consolidated tapes moeten gefaseerd worden ingevoerd – te beginnen met 
obligaties, daarna aandelen/ETF’s en derivaten – met niet langer dan zes maanden tussen de 
start van het proces voor de benoeming van de verstrekker van consolidated tape in elke 



PE731.644v01-00 112/115 PR\1254822NL.docx

NL

activaklasse. Om te zorgen voor een doeltreffend toezicht op de tape door overheidsinstanties 
in de EU, moet de ESMA voldoende tijd krijgen om de selectie- en vergunningsprocedures uit 
te voeren en openstaande gegevenskwesties op te lossen. In verband met dit laatste moet de 
ESMA rekening houden met de geldende normen en heersende praktijken van de sector 
teneinde de waarde van de consolidated tape voor de gebruikers te maximaliseren. 

De efficiëntie van de consolidated tape zal in verhouding staan tot de waarde die het zijn 
gebruikers biedt – in die zin is het essentieel dat de consolidated tape voor aandelen realtime, 
pretransactionele informatie bevat die beleggers nodig hebben om geïnformeerde 
handelsbeslissingen te kunnen nemen. Hoewel de grootste spelers op de markt toegang zullen 
blijven willen houden tot de gegevensstroom die zij momenteel gebruiken, zal een 
pretransactionele consolidated tape voor aandelen een geweldige aanvulling zijn voor spelers 
als kleine en middelgrote vermogensbeheerders of buitenlandse beleggers die toegang willen 
krijgen tot de EU-markten. De consolidated tape moet ook een instrument zijn voor 
retailbeleggers, en voor hen moet de consolidated tape begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk 
en gratis zijn of hooguit de betaling van een symbolisch bedrag vereisen. 

Uw rapporteur erkent dat de invoering van een consolidated tape voor aandelen gevolgen kan 
hebben voor gereglementeerde markten, die een aanzienlijk deel van hun inkomsten 
verkrijgen uit marktgegevens. Daarom wordt met de amendementen een vrijstelling van 
verplichte bijdragen ingevoerd voor markten die ofwel i) minder dan 1 % van het totale 
gemiddelde dagelijkse handelsvolume in de EU vertegenwoordigen, ofwel ii) niet significant 
bijdragen aan de versnippering van de EU-markten, aangezien zij vooral aandelen 
verhandelen waarvoor zij ook het platform voor toelating tot de primaire markt zijn. 

Niettemin is uw rapporteur van mening dat de opneming van alle gereglementeerde markten 
in de EU in de consolidated tape gunstig zou zijn voor eindbeleggers, de aantrekkelijkheid 
van de markten van de Unie zou vergroten en zou leiden tot een toename van de 
handelsvolumes en de zichtbaarheid van kleinere gereglementeerde markten – in 
overeenstemming met de doelstellingen van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie. Met 
het oog daarop bevatten de amendementen een opt-in-mogelijkheid voor de verplichte 
bijdrageregeling voor die vrijgestelde gereglementeerde markten. In die gevallen moet een 
groter deel van de CT-inkomsten naar die markten terugvloeien. 

Marktstructuur en transparantie 

a) Regels inzake ontheffingen, dubbele volumebeperking en openbaarmaking van koersen en 
uitvoering van transacties door beleggingsondernemingen met systematische interne 
afhandeling

Van marktdeelnemers wordt tegenwoordig verwacht dat zij zich houden aan zeer complexe 
transparantieregels, onder meer wat betreft de toepassing van ontheffingen, opschortingen en 
het mechanisme van dubbele volumebeperkingen. De amendementen hebben ten doel om 
deze regels te vereenvoudigen ten behoeve van de marktstructuur van de EU en om het 
concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de EU-markten als geheel te vergroten.  
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Ook wordt erkend dat de pretransactionele transparantie moet worden vergroot om het 
prijsvormingsproces te versterken, waarbij tegelijkertijd de marktkwaliteit, de algehele 
liquiditeit op EU-handelsplatformen en het binnenlandse en internationale 
concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van EU-markten en -ondernemingen moeten 
worden bevorderd. 

In dit verband stelt uw rapporteur voor de regels voor de kapitaalmarkten opnieuw in 
evenwicht te brengen door het gebruik van de ontheffingen te beperken tot pretransactionele 
transparantieverplichtingen uit hoofde van artikel 4 MiFIR. De drempel voor het gebruik van 
die ontheffingen moet door de ESMA worden vastgesteld en mag niet hoger zijn dan 
tweemaal de standaardmarktomvang. Dit voorstel biedt meer flexibiliteit dan de door de 
Commissie voorgestelde vaste drempel, aangezien de ESMA bij de vaststelling van de 
drempel rekening kan houden met verschillende elementen. 

Tegelijkertijd moet het plafondmechanisme dat de dark trading op basis van deze 
ontheffingen beperkt, worden opgeschort. Deze plafonds zijn op arbitraire basis vastgesteld 
en zijn van beperkt nut gebleken, en de opheffing ervan zou de complexiteit verminderen en 
de Unie in overeenstemming brengen met de internationale praktijk.

Ook de regels voor de openbaarmaking van koersen en de uitvoering van transacties van 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling worden herzien, waarbij 
dezelfde drempel wordt toegepast als in artikel 4 MiFIR is bepaald. 

Met de verhoging van de drempel voor het gebruik van ontheffingen, de beperkingen aan de 
openbaarmaking van koersen en de uitvoering van transacties door beleggingsondernemingen 
met systematische interne afhandeling, en de opschorting van het plafondmechanisme, moet 
de tweeledige doelstelling worden bereikt dat de handel op “lit venues” (platformen met 
pretransactionele transparantie) wordt versterkt en de regels worden vereenvoudigd, met 
behoud van het concurrentievermogen van EU-ondernemingen en het aantal handelskeuzes 
dat beschikbaar is voor eindbeleggers. De ESMA moet de impact van deze veranderingen op 
de werking van de markten monitoren en ingrijpen als het prijsvormingsproces wordt 
ondergraven. 

b) Opschorting voor andere dan eigenvermogensinstrumenten 

Om de huidige regeling te vereenvoudigen en de transparantie voor eindbeleggers te 
waarborgen, is uw rapporteur van mening dat de opschortingsregeling voor andere dan 
eigenvermogensinstrumenten moet worden geharmoniseerd op het niveau van de Unie. De 
bekendmaking van de prijs en het volume van een transactie zonder aandelenkarakter moet zo 
dicht mogelijk bij realtime plaatsvinden, en de bekendmaking van de prijs mag uiterlijk tot 
het einde van de handelsdag worden uitgesteld. Uit gegevens uit andere rechtsgebieden blijkt 
dat korter uitstel gunstig is voor eindbeleggers en – voor bepaalde categorieën transacties – 
geen negatief effect heeft op de liquiditeit die op de markten beschikbaar is. Tegelijkertijd 
wordt het met de amendementen mogelijk gemaakt om, gelet op de noodzaak dat 
liquiditeitsverschaffers niet aan onnodige risico’s worden blootgesteld, de prijs en het volume 
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van zeer grote transacties gedurende maximaal vier weken te maskeren. De exacte kalibratie 
van de verschillende segmenten voor de opschorting moet worden overgelaten aan de ESMA, 
maar de voorgestelde aanpak moet zorgen voor meer transparantie en moet tegelijkertijd 
rekening houden met de verschillende behoeften van marktdeelnemers. 

c) Definitie van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling en 
verslagleggingsvereisten

De bestaande meldingsregeling voor beleggingsondernemingen schept onzekerheid over de 
vraag wie de transactie moet melden en leidt tot dubbele meldingen. Bovendien heeft het 
verband tussen de rapportageverplichting en de hoedanigheid van beleggingsonderneming 
met systematische interne afhandeling geleid tot een buitensporig groot aantal 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling in de Unie, hetgeen een 
vertekend beeld geeft van de marktdeelnemers. Derhalve wordt met de amendementen 
beoogd de status van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling en de 
verslagleggingsvereisten van elkaar los te koppelen en marktdeelnemers de mogelijkheid te 
bieden om zich als een “aangewezen rapporterende entiteit” te laten registreren. 

Daarnaast moet de ESMA een register van alle beleggingsondernemingen met systematische 
interne afhandeling en aangewezen rapporterende entiteiten opzetten, met vermelding van hun 
identiteit en de instrumenten of categorieën instrumenten waarvoor zij ofwel 
beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling ofwel aangewezen 
rapporterende entiteit zijn. Dit zou de onzekerheid wegnemen en de regeldruk voor met name 
kleinere beleggingsondernemingen verminderen. Uw rapporteur is van mening dat in het 
kader van deze benadering ondernemingen die kwalificeren als of opteren voor de 
hoedanigheid van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling alleen die 
ondernemingen zullen zijn die optreden als liquiditeitsverschaffers, waardoor de algehele 
structuur van de markt voor eigenvermogensinstrumenten verder wordt verduidelijkt.

d) Opschorting van handelsverplichting voor derivaten

Uw rapporteur onderschrijft de doelstelling van de Commissie om de clearingcapaciteit van 
de Unie te vergroten door de invoering van een gerichte opschorting van de 
handelsverplichting voor derivaten. Het COM-voorstel gaat in op de impact van de dealer-to-
customermarkt door tijdelijke opschorting toe te staan bij het ontvangen van cliëntnoteringen 
van tegenpartijen die niet actief lid zijn van een EU-handelsplatform. Deze oplossing gaat 
echter voorbij aan de dealer-to-dealermarkt voor CDS in Europa. Het amendement 
introduceert de mogelijkheid van opschortingen van handelsverplichtingen voor derivaten ten 
gunste van dealer-to-dealerplatforms die banden hebben gelegd met in de Unie gevestigde 
verstrekkers van consolidated tape, hetgeen rechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van 
de agenda van de Unie wat betreft de ondersteuning van het concurrentievermogen van 
verstrekkers van consolidated tape in de EU en clearing in de Unie
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Uitvoeren en doorgeven van cliëntenorders

Uw rapporteur is van mening dat de door de Commissie vastgestelde problemen met de 
praktijken in verband met de zogeheten betalingen voor orderstromen (PFOF’s) 
symptomatisch zijn voor een bredere kwestie in verband met de beste uitvoeringsregeling. 
Met name de wijze waarop de vereisten inzake optimale uitvoering van artikel 27 MiFID zijn 
geformuleerd, heeft geleid tot sterk uiteenlopende interpretaties door de toezichthouders, 
waarvan PFOF’s het meest sprekende voorbeeld zijn. Dit heeft geleid tot meer mogelijkheden 
voor grensoverschrijdende regelgevingsarbitrage, hetgeen in strijd is met de doelstellingen 
van een kapitaalmarktenunie. 

In het licht van deze situatie handhaaft uw rapporteur weliswaar het oorspronkelijke voorstel 
inzake PFOF’s, maar wordt met de amendementen beoogd een aantal wijzigingen aan te 
brengen in de vereisten voor optimale uitvoering teneinde te zorgen voor een 
geharmoniseerde aanpak van optimale uitvoering, meer transparantie en een gelijk speelveld 
in heel Europa, ten voordele van de eindbeleggers. In dit verband schrijft artikel 27 
duidelijkere technische reguleringsnormen voor professionele beleggers voor, terwijl de 
vereisten inzake optimale uitvoering voor retailbeleggers zijn opgenomen in artikel 39 bis 
MiFIR. 

Tot slot moeten de transparantievereisten doeltreffend zijn en van toegevoegde waarde zijn 
voor marktdeelnemers. Maatregelen die in naam van de transparantie de regeldruk voor 
handelsplatformen en beleggingsondernemingen verhogen zonder van toegevoegde waarde te 
zijn voor de beleggers, moeten worden geschrapt, zoals het geval is voor de zogeheten 
technische reguleringsnormen 27 en 28 voor verslagen op grond van artikel 27, leden 3 en 6, 
MiFID. 


