
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1110 VAN DE COMMISSIE 

van 22 juni 2017 

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de 
standaardformulieren, templates en procedures voor de vergunningverlening 
aan aanbieders van datarapporteringsdiensten en desbetreffende kennisgevingen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende markten voor financiële instrumenten 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor 
financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (1), en met name artikel 61, 
lid 5, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Het is aangewezen gemeenschappelijke standaardformulieren, templates en procedures vast te stellen om te 
komen tot een gemeenschappelijke benadering en handhaving onder de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor het aanbieden van datarapporteringsdiensten, alsook om 
efficiënte informatiestromen te verzekeren. Om de communicatie tussen de aanvrager en de bevoegde autoriteit te 
vergemakkelijken dienen de bevoegde autoriteiten een contactpunt aan te wijzen en op hun website informatie 
daarover bekend te maken. 

(2)  De organisatorische vereisten voor goedgekeurde publicatieregelingen, verstrekkers van consolidated tape en 
goedgekeurde meldingsmechanismen verschillen in bepaalde opzichten van elkaar. Bijgevolg kan een aanvrager 
alleen worden verplicht in zijn aanvraag de informatie te vermelden die noodzakelijk is ter beoordeling van de 
aanvraag voor de datarapporteringsdienst welke hij voornemens is te verstrekken. 

(3)  Teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te beoordelen of wijzigingen in het leidinggevend orgaan van 
een aanbieder van datarapporteringsdiensten een bedreiging kunnen vormen voor de efficiënte, gezonde en 
prudente bedrijfsvoering van deze aanbieder, en de belangen van zijn cliënten en de integriteit van de markt op 
passende wijze in aanmerking te nemen, moeten er duidelijke termijnen worden vastgesteld om informatie over 
deze wijzigingen in te dienen. 

(4)  Aanbieders van datarapporteringsdiensten moeten informatie kunnen indienen over een verandering in het 
leidinggevend orgaan nadat de verandering plaatsgevonden heeft, wanneer deze toe te schrijven is aan factoren 
waarover de aanbieder van datarapporteringsdiensten geen controle heeft. 

(5)  Omwille van de consistentie en om de goede werking van de financiële markten te garanderen, moeten de 
bepalingen van deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als die welke zijn vastgesteld in 
Richtlijn 2014/65/EU. 

(6)  Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit 
voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend. 

(7)  De ESMA heeft een open publieke raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen 
waarop deze verordening is gebaseerd. Zij heeft de potentiële daaraan verbonden kosten en baten niet onderzocht 
aangezien dit onevenredig zou zijn geweest wat de omvang en gevolgen betreft. 

(8)  De ESMA heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) 
opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht, 

23.6.2017 L 162/3 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349. 
(2) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 

toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking 
van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84). 



HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Aanwijzing van een contactpunt 

De bevoegde autoriteiten wijzen een contactpunt aan voor de behandeling van alle informatie die zij ontvangen van 
entiteiten die een vergunning als aanbieder van datarapporteringsdiensten aanvragen. De contactgegevens van het 
aangewezen contactpunt worden op de websites van de bevoegde autoriteiten bekendgemaakt en regelmatig geactua
liseerd. 

Artikel 2 

Verstrekking van informatie en kennisgeving aan de bevoegde autoriteit 

1. Een aanvrager van een vergunning om overeenkomstig titel V van Richtlijn 2014/65/EU datarapporteringsdiensten 
te verlenen, verstrekt de bevoegde autoriteit alle informatie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU, 
met behulp van het in bijlage I vastgestelde aanvraagformulier. 

2. De aanvrager verstrekt de bevoegde autoriteit informatie over alle leden van zijn leidinggevend orgaan met behulp 
van het in bijlage II vastgestelde kennisgevingsformulier. 

3. Bij de indiening van de aanvraag vermeldt de aanvrager duidelijk welk specifiek vereiste van titel V van Richtlijn 
2014/65/EU van toepassing is en in welke bijlage bij de aanvraag deze informatie wordt verstrekt. 

4. De aanvrager vermeldt bij de indiening van zijn aanvraag of bepaalde specifieke vereisten van titel V van Richtlijn 
2014/65/EU of van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie (1) niet van toepassing zijn op de 
datarapporteringsdienst waarvoor de aanvraag wordt verricht. 

5. De bevoegde autoriteiten vermelden op hun websites of de naar behoren ingevulde aanvraagformulieren, kennisge
vingen en daarmee verband houdende aanvullende informatie op papier, langs elektronische weg of in beide vormen 
moeten worden ingediend. 

Artikel 3 

Ontvangst van de aanvraag 

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag doet de bevoegde autoriteit de aanvrager op papier, langs elektro
nische weg of in beide vormen een ontvangstbevestiging toekomen waarin de contactgegevens van het overeenkomstig 
artikel 1 aangewezen contactpunt zijn vermeld. 

Artikel 4 

Verzoeken om aanvullende informatie 

De bevoegde autoriteit kan de aanvrager een verzoek om informatie zenden met vermelding van de aanvullende 
informatie die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. 
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(1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie 
van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 126). 



Artikel 5 

Kennisgeving van wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan 

1. Een aanbieder van datarapporteringsdiensten stelt de bevoegde autoriteit op papier, langs elektronische weg of in 
beide vormen in kennis van elke wijziging in het lidmaatschap van zijn leidinggevend orgaan voordat een dergelijke 
wijziging van kracht wordt. 

Indien het om terdege gemotiveerde redenen onmogelijk is om hiervan kennis te geven voordat de wijziging van kracht 
wordt, wordt de kennisgeving uiterlijk 10 werkdagen na de wijziging verricht. 

2. De aanbieder van datarapporteringsdiensten verstrekt de informatie over de in lid 1 bedoelde wijziging door 
middel van het in bijlage III vastgestelde kennisgevingsformulier. 

Artikel 6 

Mededeling van het besluit om de vergunning te verlenen of te weigeren 

De bevoegde autoriteit stelt de aanvrager op papier, langs elektronische weg of in beide vormen in kennis van haar 
besluit om de vergunning te verlenen of te weigeren. 

Artikel 7 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 22 juni 2017. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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BIJLAGE I 

Aanvraagformulier voor een vergunning om datarapporteringsdiensten aan te bieden 
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BIJLAGE II 

Aanvraagformulier voor de lijst van leden van het leidinggevend orgaan 
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BIJLAGE III 

Aanvraagformulier voor wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan 
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