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Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: 

technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en 

procedures voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen 

verrichten  

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde 

van verordening van de Commissie van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot 

technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en procedures 

voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen verrichten (C(2016)02859 

– 2016/2735(DEA)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2016)02859), 

– gezien het schrijven van de Commissie van 18 mei 2016, waarin zij het Parlement 

verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde 

verordening, 

– gezien de brief van de Commissie economische en monetaire zaken van 31 mei 2016 

aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, 

– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie1, en met 

name artikel 11, lid 9, derde alinea, 

– gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire 

zaken, 

– gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement, 
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– gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde 

streepje, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 8 juni 2016 verstreek, 

A. overwegende dat artikel 39, lid 2, van de verordening marktmisbruik bepaalt dat een 

aantal bepalingen, waaronder artikel 11, leden 1 tot 8, met ingang van 3 juli 2016 van 

toepassing zijn, en dat hierbij aansluitend ook artikel 7, lid 1, van de gedelegeerde 

verordening bepaalt dat deze met ingang van dezelfde datum van toepassing is; 

B. overwegende dat ESMA op grond van artikel 11, lid 9, van de verordening 

marktmisbruik ontwerpen van technische reguleringsnormen (TRN's) kan ontwikkelen 

voor het vaststellen van passende regelingen, procedures en vereisten voor het 

bijhouden van overzichten en voor het in acht nemen van de vereisten als opgenomen in 

de leden 4, 5, 6 en 8 van dat artikel; overwegende dat artikel 11, lid 9, van de 

verordening marktmisbruik aan de Commissie de bevoegdheid toekent om die TRN's 

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

het Europees Parlement en de Raad1 (ESMA-verordening) vast te stellen; 

C. overwegende dat de Commissie de gedelegeerde verordening op 17 mei 2016 heeft 

goedgekeurd om invulling te geven aan bovengenoemde bevoegdheidstoekenning; 

overwegende dat de gedelegeerde verordening belangrijke details bevat over de 

procedures die marktdeelnemers bij de uitvoering van marktpeilingen moeten volgen;  

D. overwegende dat de gedelegeerde verordening aan het einde van de aan Parlement en 

Raad toegekende toetsingstermijn alleen in werking kan treden als Parlement noch Raad 

daartegen bezwaar heeft aangetekend, of als zowel Parlement als Raad voor het 

verstrijken van deze periode de Commissie hebben meegedeeld daartegen geen bezwaar 

te zullen maken;  

E. overwegende dat de in artikel 13, lid 1, van de ESMA-verordening bepaalde 

toetsingstermijn drie maanden bedraagt vanaf de datum van kennisgeving van de 

TRN's, tenzij de door de Commissie vastgestelde TRN's identiek zijn aan de door 

ESMA goedgekeurde ontwerpen van TRN's, in welk geval de toetsingstermijn een 

maand bedraagt;  

F. overwegende dat er enkele wijzigingen zijn aangebracht in de door ESMA 

goedgekeurde ontwerpen van TRN's, zoals de toevoeging van twee nieuwe 

overwegingen en een aantal wijzigingen in artikel 3 en artikel 6, lid 3, en in de bepaling 

over inwerkingtreding en toepassing; overwegende dat de gedelegeerde verordening op 

grond van deze wijzigingen niet kan worden beschouwd als identiek aan de door ESMA 

goedgekeurde ontwerpen van TRN's, in de zin van artikel 13, lid 1, tweede alinea, van 

de ESMA-verordening; overwegende dat er dus een bezwaartermijn van drie maanden 

geldt, zoals bepaald in artikel 13, lid 1, eerste alinea, van de ESMA-verordening, 

hetgeen betekent dat deze termijn op 17 augustus 2016 verstrijkt; 

G. overwegende dat een soepele en tijdige tenuitvoerlegging van het kader tegen 

marktmisbruik per 3 juli 2016 vereist dat de marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten 
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zo spoedig mogelijk, en in ieder geval vóór 3 juli 2016, de nodige voorzieningen treffen 

en passende systemen invoeren, en dat dit overeenkomstig de gedelegeerde verordening 

dient te geschieden; 

H. overwegende dat de gedelegeerde verordening daarom uiterlijk op 3 juli 2016 in 

werking moet treden, vóór het verstrijken van de toetsingstermijn op 17 augustus 2016; 

I. overwegende dat de bepalingen van de gedelegeerde verordening inhoudelijk aansluiten 

bij de doelstellingen van het Parlement, zoals deze zijn geformuleerd in de verordening 

marktmisbruik en vervolgens tijdens de informele dialoog in het kader van de 

werkzaamheden ter voorbereiding van de goedkeuring van de gedelegeerde 

verordening, en met name bij de wens van het Parlement dat de bevoegde autoriteiten 

een volledig overzicht ontvangen van alle informatie die in de loop van een 

marktpeiling openbaar wordt gemaakt; 

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 


