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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gemakkelijke toegang tot data is 
belangrijk om besluitvormers in de 
economie en de samenleving doordachte 
beslissingen te laten nemen die het 
doelmatige functioneren van de markt ten 
goede komen. De uitrol van 
gemeenschappelijke Europese dataruimten 
in cruciale sectoren, zoals de financiële 
sector, zou daarbij kunnen helpen. De 
financiële sector maakt een digitale 
transformatie door die de komende jaren 
nog zal doorgaan, en de Unie moet dit 
ondersteunen, met name door een 
datagedreven geldwezen te bevorderen. 
Voorts is het centraal stellen van het 
duurzame geldwezen in het financiële 
stelsel een cruciaal middel om een groene 
transitie van de economie van de Unie te 
verwezenlijken. Wil de groene transitie via 
het duurzame geldwezen slagen, dan is het 
van essentieel belang dat informatie over 
de duurzaamheid van bedrijven 
gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers, 
zodat zij beter geïnformeerd zijn wanneer 
zij beleggingsbeslissingen nemen. Daartoe 
moet financiële en niet-financiële 
informatie van entiteiten zoals 
vennootschappen, bedrijven, financiële 
instellingen, beter publiek toegankelijk 
worden. Een efficiënt middel om dat op 
Unieniveau te doen is de oprichting van 
een centraal platform – een European 
single acces point (“ESAP”) – dat 
elektronische toegang geeft tot alle 
betrokken informatie.

(2) Gemakkelijke en gestructureerde 
toegang tot data is belangrijk om 
besluitvormers in de economie en de 
samenleving doordachte, geïnformeerde 
en ecologisch en maatschappelijk 
verantwoorde investeringsbeslissingen te 
laten nemen die het doelmatige 
functioneren van de markt ten goede 
komen. De uitrol van gemeenschappelijke 
Europese dataruimten in cruciale sectoren, 
zoals de financiële sector, zou daarbij 
kunnen helpen. De financiële sector maakt 
een digitale transformatie door die de 
komende jaren nog zal doorgaan, en de 
Unie moet dit ondersteunen, met name 
door een datagedreven geldwezen te 
bevorderen. Voorts is het centraal stellen 
van het duurzame geldwezen in het 
financiële stelsel een cruciaal middel om 
een groene transitie van de economie van 
de Unie te verwezenlijken. Wil de groene 
transitie via het duurzame geldwezen 
slagen, dan is het van essentieel belang dat 
informatie over de duurzaamheid van 
bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor 
beleggers, zodat zij beter geïnformeerd zijn 
wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen. 
Daartoe moet financiële en niet-financiële 
informatie van entiteiten zoals 
vennootschappen, bedrijven, financiële 
instellingen, beter publiek toegankelijk 
worden. Een efficiënt middel om dat op 
Unieniveau te doen is de oprichting van 
een centraal platform – een European 
single acces point (“ESAP”) – dat 
elektronische toegang geeft tot alle 
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betrokken informatie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aangezien nieuwe 
wetgevingshandelingen, zoals 
Verordening XXX over Europese groene 
obligaties, nog in de onderhandelingsfase 
zijn of bijna zijn afgerond, maar niet zijn 
opgenomen in de bijlage bij deze 
verordening, moet de Commissie de 
bijlage kunnen bijwerken om recentelijk 
goedgekeurde wetgeving met betrekking 
tot de verstrekking van financiële 
diensten, kapitaalmarkten en 
duurzaamheid toe te voegen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De informatie die op ESAP publiek 
beschikbaar moet worden gesteld, moet 
worden verzameld door verzamelende 
instanties die worden aangewezen voor het 
verzamelen van de informatie die de 
entiteiten openbaar moeten maken. Om 
ESAP efficiënt te laten functioneren, 
moeten de verzamelende instanties de 
informatie geautomatiseerd op ESAP 
beschikbaar stellen via één application 
programming interface (API). Wil de 
informatie digitaal bruikbaar zijn, dan 
moeten entiteiten die beschikbaar stellen in 
een formaat dat voor data-extractie 
geschikt is of, wanneer dat door Unierecht 
wordt voorgeschreven, in een machinaal 
leesbaar formaat. Vergeleken met voor 

(4) De informatie die op ESAP publiek 
beschikbaar moet worden gesteld, moet 
worden verzameld door verzamelende 
instanties die worden aangewezen voor het 
verzamelen van de informatie die de 
entiteiten openbaar moeten maken. Om 
ESAP efficiënt te laten functioneren, 
moeten de verzamelende instanties de 
informatie geautomatiseerd op ESAP 
beschikbaar stellen via één application 
programming interface (API). Indien 
mogelijk, en afhankelijk van het besluit 
van de betrokken lidstaat, moeten 
verzamelende instanties die worden 
aangewezen voor het verzamelen van 
informatie die de entiteiten openbaar 
moeten maken, ook worden belast met het 
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data-extractie geschikte formaten, zijn 
machinaal leesbare formaten 
bestandsformaten die zodanig zijn 
gestructureerd dat softwaretoepassingen 
specifieke data, met inbegrip van 
individuele feitelijke beschrijvingen, en de 
interne structuur van die data gemakkelijk 
kunnen identificeren, herkennen en 
extraheren. Om ervoor te zorgen dat 
entiteiten de informatie in het correcte 
formaat aanleveren en om mogelijke 
technische problemen tegen te gaan 
waarmee de entiteiten te maken krijgen, 
moeten de verzamelende instanties die 
entiteiten bijstand verlenen.

verzamelen van vrijwillig aangeleverde 
informatie. Wil de informatie digitaal 
bruikbaar zijn, dan moeten entiteiten die 
beschikbaar stellen in een formaat dat voor 
data-extractie geschikt is of, wanneer dat 
door Unierecht wordt voorgeschreven, in 
een machinaal leesbaar formaat. 
Vergeleken met voor data-extractie 
geschikte formaten, zijn machinaal 
leesbare formaten bestandsformaten die 
zodanig zijn gestructureerd dat 
softwaretoepassingen specifieke data, met 
inbegrip van individuele feitelijke 
beschrijvingen, en de interne structuur van 
die data gemakkelijk kunnen identificeren, 
herkennen en extraheren. Om ervoor te 
zorgen dat entiteiten de informatie in het 
correcte formaat aanleveren en om 
mogelijke technische problemen tegen te 
gaan waarmee de entiteiten te maken 
krijgen, moeten de verzamelende instanties 
die entiteiten bijstand verlenen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naast de informatie met betrekking 
tot financiële diensten, kapitaalmarkten en 
duurzaamheid die op grond van Unierecht 
openbaar moet worden gemaakt, hebben 
beleggers, marktdeelnemers, adviseurs en 
het brede publiek er misschien ook belang 
bij om andere informatie te verkrijgen die 
een entiteit toegankelijk wil maken. Kleine 
en middelgrote ondernemingen willen 
misschien meer informatie publiek 
toegankelijk maken om beter zichtbaar te 
worden voor potentiële investeerders en zo 
hun financiering te verruimen en hun 
financieringsmogelijkheden te 
diversifiëren. Ook kan het zijn dat 
marktdeelnemers meer informatie willen 
verschaffen dan wettelijk vereist is, of dat 
zij de informatie openbaar willen maken 

(5) Naast de informatie met betrekking 
tot financiële diensten, kapitaalmarkten en 
duurzaamheid die op grond van Unierecht 
openbaar moet worden gemaakt, hebben 
beleggers, marktdeelnemers, adviseurs en 
het brede publiek er misschien ook belang 
bij om andere informatie te verkrijgen die 
een entiteit toegankelijk wil maken. Micro-
, kleine en middelgrote ondernemingen 
willen misschien meer informatie publiek 
toegankelijk maken om beter zichtbaar te 
worden voor potentiële investeerders en zo 
hun financiering te verruimen en hun 
financieringsmogelijkheden te 
diversifiëren. Ook kan het zijn dat 
marktdeelnemers meer informatie willen 
verschaffen dan wettelijk vereist is, of dat 
zij de informatie openbaar willen maken 
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die zij volgens nationaal recht openbaar 
moeten maken, maar die niet op 
Unieniveau beschikbaar is, om zo de 
informatie aan te vullen die op Unieniveau 
aan het publiek wordt verstrekt. Entiteiten 
moeten dus de mogelijkheid hebben om 
financiële, duurzaamheids- en andere 
relevante informatie op ESAP toegankelijk 
te maken. Uit hoofde van het beginsel van 
de minimale gegevensverwerking moeten 
entiteiten ervoor zorgen dat geen 
persoonsgegevens worden opgenomen, 
tenzij die gegevens een noodzakelijk 
onderdeel zijn van de informatie over hun 
economische activiteiten, onder meer 
wanneer de naam van de entiteit samenvalt 
met de naam van de eigenaar. Indien die 
informatie persoonsgegevens bevat, 
moeten de entiteiten erop toezien dat zij 
voor de openbaarmaking daarvan kunnen 
steunen op een van de rechtsgronden voor 
verwerking uit artikel 6 van Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad26.

die zij volgens nationaal recht openbaar 
moeten maken, maar die niet op 
Unieniveau beschikbaar is, om zo de 
informatie aan te vullen die op Unieniveau 
aan het publiek wordt verstrekt. Entiteiten 
moeten dus de mogelijkheid hebben om 
financiële, duurzaamheids- en andere 
relevante informatie op ESAP toegankelijk 
te maken. Entiteiten die vrijwillig 
informatie aanleveren om deze op ESAP 
toegankelijk te maken, moeten 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, 
volledigheid en nauwkeurigheid van de 
informatie. De informatie moet te goeder 
trouw worden aangeleverd en moet met de 
werkelijkheid stroken. Uit hoofde van het 
beginsel van de minimale 
gegevensverwerking moeten entiteiten 
ervoor zorgen dat geen persoonsgegevens 
worden opgenomen, tenzij die gegevens 
een noodzakelijk onderdeel zijn van de 
informatie over hun economische 
activiteiten, onder meer wanneer de naam 
van de entiteit samenvalt met de naam van 
de eigenaar. Indien die informatie 
persoonsgegevens bevat, moeten de 
entiteiten erop toezien dat zij voor de 
openbaarmaking daarvan kunnen steunen 
op een van de rechtsgronden voor 
verwerking uit artikel 6 van Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad26.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) ESAP moet gebruikers kosteloos en 
zonder discriminatie toegang geven tot 
informatie en moet het die gebruikers 
mogelijk maken om de informatie via 
ESAP op te zoeken, daartoe toegang te 
krijgen en deze te downloaden. Gelet 
echter op de noodzaak om de ESMA te 
beschermen tegen buitensporige lasten in 
verband met kosten om in de behoeften van 
eventuele intensieve gebruikers te 
voorzien, moet de ESMA de mogelijkheid 
krijgen om inkomsten te genereren. 
Daarom moet de ESMA, in afwijking van 
het beginsel dat informatie kosteloos 
toegankelijk moet zijn, de mogelijkheid 
krijgen om voor die specifieke diensten 
vergoedingen te berekenen, onder meer 
voor diensten met hoge onderhoudskosten 
als gevolg van zoekopdrachten voor zeer 
grote volumes informatie of voor frequente 
toegang tot ESAP. Vergoedingen die 
worden berekend, mogen de kosten van de 
geleverde dienst echter niet overschrijden.

(12) ESAP moet alle actieve gebruikers 
op de Europese eengemaakte markt, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
investeerders, consumenten, 
maatschappelijke organisaties, de 
academische wereld en 
mediavertegenwoordigers, kosteloos en 
zonder discriminatie dezelfde toegang 
geven tot informatie om het voor die 
gebruikers mogelijk te maken hun werk uit 
te voeren en hun belangen te behartigen. 
Die gebruikers moeten de mogelijkheid 
hebben de informatie via ESAP op te 
zoeken, daartoe toegang te krijgen en deze 
te downloaden. Gelet echter op de 
noodzaak om de ESMA te beschermen 
tegen buitensporige lasten in verband met 
kosten om in de behoeften van eventuele 
intensieve gebruikers te voorzien, moet de 
ESMA de mogelijkheid krijgen om 
inkomsten te genereren. Daarom moet de 
ESMA, in afwijking van het beginsel dat 
informatie kosteloos toegankelijk moet 
zijn, de mogelijkheid krijgen om voor die 
specifieke diensten vergoedingen te 
berekenen, onder meer voor diensten met 
hoge onderhoudskosten als gevolg van 
zoekopdrachten voor zeer grote volumes 
informatie of voor frequente toegang tot 
ESAP. Vergoedingen die worden 
berekend, mogen de kosten van de 
geleverde dienst echter niet overschrijden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om datagedreven innovatie in het 
geldwezen te bevorderen, de 
kapitaalmarkten in de Europese Unie te 

(13) Om datagedreven innovatie in het 
geldwezen te bevorderen, de 
kapitaalmarkten in de Europese Unie te 
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helpen integreren, investeringen toe te 
leiden naar duurzame activiteiten en 
efficiëntiewinsten te creëren voor 
consumenten en bedrijven, moet ESAP de 
toegang verbeteren tot informatie die 
persoonsgegevens omvat. ESAP moet 
echter alleen de toegang verbeteren tot de 
persoonsgegevens die uit hoofde van 
Unierecht moeten worden verwerkt of die 
vrijwillig worden verwerkt, mits er voor 
die verwerking een rechtsgrond is 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad. Voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
aanlevering van informatie via ESAP, 
moeten de verzamelende instanties, en de 
ESMA in haar hoedanigheid van exploitant 
van ESAP, erop toezien dat Verordening 
(EU) 2016/679 en Verordening (EU) 
2018/1725 van het Europees Parlement en 
de Raad28 in acht worden genomen.

helpen integreren, investeringen toe te 
leiden naar duurzame activiteiten en 
efficiëntiewinsten te creëren voor 
consumenten en bedrijven, moet ESAP de 
toegang verbeteren tot informatie die 
persoonsgegevens omvat. ESAP moet 
echter alleen de toegang verbeteren tot de 
persoonsgegevens die uit hoofde van 
Unierecht moeten worden verwerkt of die 
vrijwillig worden verwerkt, mits er voor 
die verwerking een rechtsgrond is 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad. Voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
aanlevering van informatie via ESAP, 
moeten de verzamelende instanties, en de 
ESMA in haar hoedanigheid van exploitant 
van ESAP, ongeacht of de ESMA als 
verwerkingsverantwoordelijke, 
gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijke of 
verwerker optreedt, erop toezien dat 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad28 in acht 
worden genomen. De ESMA dient met 
name de beginselen van 
gegevensbescherming door ontwerp en 
door standaardinstellingen in acht te 
nemen.

__________________ __________________
28 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

28 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Amendement 7
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Overeenkomstig artikel 42, lid 1, 
van Verordening (EU) 2018/1725 is de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming geraadpleegd, en 
op [datum invoegen] heeft hij een advies 
uitgebracht.

(14) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming werd geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 42, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op 
19 januari 2022 formeel commentaar 
uitgebracht.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Wil de informatie in de tijd 
vergelijkbaar zijn, dan moeten gebruikers 
toegang hebben tot informatie uit het 
verleden. Daarom moet worden 
voorgeschreven dat ESAP voor een 
redelijke termijn toegang biedt tot 
informatie, voor zover bestaanbaar met 
andere toepasselijke bepalingen van 
Unierecht. Daartoe moet de ESMA erop 
toezien dat persoonsgegevens niet langer 
beschikbaar worden gesteld dan volgens 
Unierecht is voorgeschreven. Om de 
ESMA en de verzamelende instanties in 
staat te stellen de exploitatie van ESAP 
voor te bereiden, moet ESAP alleen 
toegang bieden tot de vanaf 1 januari 2024 
aangeleverde informatie.

(16) Wil de informatie in de tijd 
vergelijkbaar zijn, dan moeten gebruikers 
toegang hebben tot informatie uit het 
verleden. Daarom moet worden 
voorgeschreven dat ESAP voor een 
redelijke termijn toegang biedt tot 
informatie, voor zover bestaanbaar met 
andere toepasselijke bepalingen van 
Unierecht. Daartoe moet de ESMA erop 
toezien dat persoonsgegevens niet langer 
beschikbaar worden gesteld dan volgens 
Unierecht is voorgeschreven. Om de 
ESMA en de verzamelende instanties in 
staat te stellen de exploitatie van ESAP 
voor te bereiden, moet ESAP alleen 
toegang bieden tot de informatie die 
beschikbaar is vanaf 1 januari 2024.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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tot wijziging van de bijlagen om de daarin 
opgenomen lijst van 
wetgevingshandelingen te actualiseren op 
het moment dat nieuwe wetgeving met 
betrekking tot het verlenen van financiële 
diensten, kapitaalmarkten en 
duurzaamheid in werking treedt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. ESAP biedt geen toegang tot 
informatie die vóór 1 januari 2024 is 
aangeleverd

Schrappen

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) de definities in Verordening (EU) 
2016/679;

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Natuurlijke personen of 
rechtspersonen kunnen bij een 
verzamelende instantie de in artikel 1, lid 
1, punt b), bedoelde informatie aanleveren 
om die informatie op ESAP beschikbaar te 
stellen. Bij het aanleveren van die 
informatie doet de natuurlijke persoon of 
de rechtspersoon het volgende:

1. Natuurlijke personen of 
rechtspersonen die handelen als 
marktdeelnemer op de EU-markt kunnen 
bij een verzamelende instantie de in artikel 
1, lid 1, punt b), bedoelde informatie 
aanleveren om die informatie op ESAP 
beschikbaar te stellen. Bij het aanleveren 
van die informatie doet de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon het volgende:
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) hij zorgt er indien mogelijk voor 
dat alle vrijwillig ingediende informatie 
wordt aangeleverd in het formaat zoals 
aangegeven in bestaande modellen met 
betrekking tot de relevante 
wetgevingshandeling;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) hij ziet erop toe dat geen 
persoonsgegevens worden opgenomen, 
behalve wanneer de persoonsgegevens een 
noodzakelijk onderdeel zijn van de 
informatie over zijn economische 
activiteiten.

d) hij ziet erop toe dat geen 
persoonsgegevens worden opgenomen, 
behalve wanneer de persoonsgegevens een 
noodzakelijk onderdeel zijn van de 
informatie over zijn economische 
activiteiten, overeenkomstig het beginsel 
van gegevensminimalisatie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) normen voor de verzamelende 
instanties om aan hun verplichtingen uit 
hoofde van artikel 5, lid 2, punt b) en b 
bis), te voldoen.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten legt die 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen uiterlijk [PB:  datum 
invoegen drie jaar na inwerkingtreding] 
voor aan de Commissie.

Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten legt die 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen uiterlijk [PB: datum 
invoegen twee jaar na inwerkingtreding] 
voor aan de Commissie.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Entiteiten die op vrijwillige basis 
informatie bij een verzamelende instantie 
aanleveren, handelen te goeder trouw en 
zorgen ervoor dat de informatie billijk en 
nauwkeurig is en op duidelijke en niet-
misleidende wijze openbaar wordt 
gemaakt.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Informatie die op vrijwillige basis 
bij een verzamelende instantie wordt 
aangeleverd, wordt zodanig gepresenteerd 
dat gebruikers deze kunnen 
onderscheiden van informatie die op 
verplichte basis is verzameld.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA maakt op het in artikel 7, lid 1, 
punt a), bedoelde webportaal een lijst van 
verzamelende instanties bekend met 
informatie over de Uniform Resource 
Locator (URL) van iedere verzamelende 
instantie.

De ESMA maakt op het in artikel 7, lid 1, 
punt a), bedoelde webportaal een lijst van 
verzamelende instanties bekend met 
informatie over de naam, het adres, de 
lidstaat van oorsprong en de Uniform 
Resource Locator (URL) van iedere 
verzamelende instantie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de metadata als bepaald uit hoofde 
van lid 6, punt d), zijn beschikbaar en 
volledig;

ii) de metadata als bepaald uit hoofde 
van lid 6, punt d), zijn beschikbaar en 
volledig en worden slechts bewaard 
zolang de informatie waarop zij 
betrekking hebben, is opgeslagen;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt f – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zien erop toe dat de in artikel 1, lid 
1, bedoelde informatie ten minste tien jaar 
op ESAP beschikbaar blijft, tenzij anders is 
vermeld in de artikel 1, lid 1, punt a), 
bedoelde wetgevingshandelingen. 
Persoonsgegevens in de uit hoofde van 
artikel 1, lid 1, aangeleverde informatie 
worden voor ten hoogste vijf jaar bewaard 
en beschikbaar gesteld, tenzij anders is 
vermeld in de artikel 1, lid 1, punt a), 
bedoelde wetgevingshandelingen.

f) zien erop toe dat de in artikel 1, lid 
1, bedoelde informatie ten minste tien jaar 
op ESAP beschikbaar blijft, tenzij anders is 
vermeld in de artikel 1, lid 1, punt a), 
bedoelde wetgevingshandelingen. 
Persoonsgegevens in de uit hoofde van 
artikel 1, lid 1, aangeleverde informatie 
worden niet langer bewaard dan nodig en 
in ieder geval niet langer beschikbaar 
gesteld dan vijf jaar, tenzij anders is 
vermeld in de artikel 1, lid 1, punt a), 
bedoelde wetgevingshandelingen.

Amendement 22



PE736.586v02-00 14/21 AD\1270366NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verzamelende instanties verwerpen 
door entiteiten aangeleverde informatie in 
elk van de volgende gevallen:

2. Verzamelende instanties zijn 
bevoegd om door entiteiten aangeleverde 
informatie te onderzoeken en te verwerpen 
in elk van de volgende gevallen:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) indien blijkt dat entiteiten niet 
voldoen aan hun vereisten voor het 
indienen van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, punt d) en 
artikel 3, lid 3.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Entiteiten borgen de 
nauwkeurigheid van de informatie die zij 
bij verzamelende instanties aanleveren.

4. Entiteiten borgen de kwaliteit, 
volledigheid en nauwkeurigheid van de 
informatie die zij bij verzamelende 
instanties aanleveren.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Gemengd Comité van de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
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ontwikkelt procedures om de 
samenwerking tussen verzamelende 
instanties en entiteiten te 
vergemakkelijken, met name door de 
aanlevering en intrekking van vrijwillige 
informatie te regelen, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, relevante modellen. 
Bij de ontwikkeling van dergelijke 
procedures houdt het Gemengd Comité 
met name rekening met de behoeften van 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA zet een effectief en evenredig 
IT-beveiligingsbeleid op voor ESAP en 
borgt de nodige niveaus van authenticiteit, 
beschikbaarheid, integriteit en niet-
afwijzing van de op ESAP beschikbaar 
gestelde informatie en van de bescherming 
van persoonsgegevens.

De ESMA zet een effectief en evenredig 
IT-beveiligingsbeleid op voor ESAP en 
borgt de nodige niveaus van authenticiteit, 
beschikbaarheid, integriteit en niet-
afwijzing van de op ESAP beschikbaar 
gestelde informatie en van de bescherming 
van persoonsgegevens. De ESMA voert 
periodieke beoordelingen van het IT-
beveiligingsbeleid en de 
cyberbeveiligingssituatie van ESAP uit, 
rekening houdend met veranderende 
Europese en internationale trends op het 
gebied van cyberbeveiliging en de laatste 
ontwikkelingen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een webportaal met een 
gebruiksvriendelijke interface in alle 
officiële talen van de Unie die toegang 
biedt tot de informatie in ESAP;

a) een webportaal met een 
gebruiksvriendelijke interface, waarin 
rekening wordt gehouden met de speciale 
toegangsbehoeften van personen met een 
beperking en in alle officiële talen van de 
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Unie, die toegang biedt tot de informatie in 
ESAP;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ziet erop toe dat ESAP 
uiterlijk 31 december 2025 de in lid 1, 
punten e) en g), bedoelde functionaliteiten 
aanbiedt.

2. De ESMA ziet erop toe dat ESAP 
uiterlijk 31 december 2025 de in lid 1, 
punten e) en g), bedoelde functionaliteiten 
aanbiedt. De ESMA zal voorzien in 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om buitensporige 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
via de downloadservice en de API te 
voorkomen. De ESMA zal voorzien in 
aanvullende waarborgen indien de 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
via de downloadservice en de API 
persoonsgegevens van bijzonder gevoelige 
aard betreft, zoals informatie omtrent 
administratieve maatregelen of andere 
sancties tegen natuurlijke personen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met de in lid 1, punt c), bedoelde 
zoekfunctie moet het mogelijk zijn 
zoekopdrachten te verrichten op basis van 
de volgende metadata:

3. Met de in lid 1, punt c), bedoelde 
zoekfunctie moet het mogelijk zijn 
zoekopdrachten te verrichten op basis van 
ten minste de volgende metadata:

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ESMA ziet erop toe dat zonder 
enige discriminatie toegang wordt verleend 
tot ESAP.

1. Om de transparantie en de soepele 
werking van Europese kapitaalmarkten te 
bevorderen, ziet de ESMA erop toe dat 
zonder enige discriminatie toegang wordt 
verleend tot ESAP.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van lid 2, 
tweede alinea, kan de ESMA ontwerpen 
van technische uitvoeringsnormen 
ontwikkelen om de aard en de omvang te 
bepalen van de specifieke diensten 
waarvoor vergoedingen kunnen worden 
berekend, en om de daarmee 
samenhangende vergoedingsstructuur vast 
te stellen.

4. Voor de toepassing van lid 2, 
tweede alinea, ontwikkelt de ESMA 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen om de aard en de 
omvang te bepalen van de specifieke 
diensten waarvoor vergoedingen kunnen 
worden berekend, en om de daarmee 
samenhangende vergoedingsstructuur vast 
te stellen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ESMA voert geautomatiseerde 
validaties uit om zich ervan te vergewissen 
dat de door verzamelende instanties 
aangeleverde informatie aan de vereisten 
van artikel 5, lid 1, punt b), voldoet.

1. De ESMA voert, indien mogelijk 
op geautomatiseerde wijze, validaties uit 
om zich ervan te vergewissen dat de door 
verzamelende instanties aangeleverde 
informatie aan de vereisten van artikel 5, 
lid 1, punt b), voldoet.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – punt c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij borgt dat ESAP per maand ten 
minste 95 % van de tijd toegankelijk is;

c) zij borgt dat ESAP toegankelijk is 
buiten de periodes van noodzakelijk 
technisch onderhoud;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ESMA slaat geen informatie op 
die persoonsgegevens bevat, tenzij ten 
behoeve van automatische, intermediaire 
en tijdelijke verwerking, daaronder 
begrepen de opslag van die informatie voor 
zover strikt noodzakelijk om toegang te 
verlenen tot informatie die door de 
verzamelende instanties wordt verschaft.

3. De ESMA slaat geen informatie op 
die persoonsgegevens bevat, tenzij ten 
behoeve van automatische, intermediaire 
en tijdelijke verwerking, daaronder 
begrepen de opslag van die informatie voor 
zover strikt noodzakelijk om toegang te 
verlenen tot informatie die door de 
verzamelende instanties wordt verschaft. 
De ESMA zal ook passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen om 
te waarborgen dat de informatie niet 
langer wordt bewaard dan bepaald in 
punt f) van artikel 5, lid 1, van deze 
Verordening.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aantal bezoekers en 
zoekopdrachten;

a) het aantal bezoekers, met inbegrip 
van unieke bezoekers, en zoekopdrachten;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [PB: datum invoegen vijf jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening] 
evalueert de Commissie het functioneren 
van ESAP en beoordeelt zij de 
doeltreffendheid ervan. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en bij de 
Raad een verslag in over de uitkomsten van 
deze evaluatie.

Uiterlijk [PB: datum invoegen vijf jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening] 
evalueert de Commissie het functioneren 
van ESAP en beoordeelt zij de 
doeltreffendheid ervan. De evaluatie gaat 
gepaard met een overzicht van bestaande 
lacunes in de gegevens in ESAP en een 
strategie voor de aanpak daarvan. De 
evaluatie kan ook een effectbeoordeling 
van deze Verordening ten aanzien van de 
marktpositie van de entiteiten bevatten. 
De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en bij de Raad een verslag in 
over de uitkomsten van deze evaluatie.
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