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BEKNOPTE MOTIVERING

Grondstoffenmarkten verschillen wezenlijk van puur financiële markten. Het is goed mogelijk 
dat iemand in zijn hele leven nooit in aanraking komt met de prijzen van aandelen en obligaties, 
maar het is onmogelijk om nooit met de prijzen van levensmiddelen of energie te maken te 
krijgen. Van grondstoffen afgeleide instrumenten, in de vorm van contracten waarin de prijs voor 
uitvoering in de toekomst wordt vastgelegd, bestaan al langer dan de financiële markten. De 
grondstoffenmarkten zijn ontstaan uit de legitieme behoefte van producenten en consumenten 
van grondstoffen, landbouwproducten en energie om zichzelf te beschermen tegen de 
beïnvloeding van de prijzen door factoren die zij niet in de hand hebben. De groei van de 
financiële markten heeft er echter voor gezorgd dat grondstoffen het afgelopen decennium net als 
obligaties en aandelen "beleggingsactiva" zijn geworden. 

De ontwikkelingen op de grondstofgerelateerde markten zijn van kritiek belang en moeten 
nauwgezet in de gaten gehouden en gereguleerd worden om dramatische situaties te vermijden, 
zoals de hongerrellen in 2008, toen de volatiliteit van de voedselprijzen ongekende hoogtes 
bereikte en een tastbare, onmiddellijke bedreiging vormde voor de mensenrechten van een groot 
deel van de wereldbevolking. De toegenomen volatiliteit op de grondstoffenmarkt en de hoge 
prijsniveaus die geen verband lijken te houden met de werkelijke winningskosten en het 
evenwicht tussen vraag en aanbod, hebben de afgelopen tien jaar inderdaad vernietigende en 
langdurige negatieve gevolgen gehad die mogelijk ver uitstijgen boven de totale hoeveelheid 
officiële ontwikkelingshulp in diezelfde periode.

Vaak wordt gezegd dat de recente tendensen op de grondstoffenmarkten, en in het bijzonder de 
dynamiek van de grondstofprijzen, een afspiegeling zijn van de grondbeginselen van de 
economie, die aangestuurd worden door vraag en aanbod en in het bijzonder door de stijgende 
vraag van snel groeiende opkomende economieën, de snelle ontwikkeling van agrobrandstoffen 
en exogene schokken zoals droogtes, overstromingen of politieke spanningen. Volgens deze 
visie hebben speculatie, en meer in het algemeen de financiële markten, weinig of geen 
negatieve invloed op de prijsvorming op de grondstoffenmarkt, en zorgen zij integendeel voor de 
nodige liquide middelen om een efficiënter prijsvormingsproces te waarborgen. In schril contrast 
met bovengenoemde visie is ook vaak beweerd dat speculatie de belangrijkste aansturende factor 
is van de recente trends in de grondstoffenprijzen. Hoewel de "aansturende factor" een 
controversieel thema blijft in de academische en institutionele literatuur, bestaat er steeds meer 
bewijs voor, dat wordt gestaafd door verschillende recente empirische studies waarin wordt 
aangetoond dat de "financialisering" van de handel in grondstoffen een sterk verstorend effect 
kan hebben, ongeacht of op grondstoffen gebaseerde afgeleide contracten aan de basis liggen van 
"spotprijzen" dan wel het gevolg ervan moeten zijn.  

Twee patronen leveren inderdaad sluitend bewijs voor de belangrijke rol die de financialisering 
op de grondstoffenmarkt speelt. Zoals de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en 
ontwikkeling (UNCTAD) onlangs heeft gesteld, zijn "beleggingen in grondstoffen een 
veelvoorkomend onderdeel gaan vormen van een ruimere spreiding van beleggersportefeuilles, 
terwijl het aantal activa dat onder het beheer van grondstoffenindexen valt aanzienlijk is 
toegenomen. (…) De volumes van op een beurs verhandelde derivaten van grondstofmarkten zijn 
tegenwoordig bijgevolg 20 tot 30 keer groter dan de fysieke productie." Bovendien is de 
correlatie tussen grondstoffen en de kapitaalmarkten de afgelopen tien jaar enorm versterkt, wat 
het idee dat er financiële factoren meespelen in deze structurele verandering, verder onderbouwt.
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Het is van groot belang dat er, ondanks de hierboven genoemde controverse, een ruime 
consensus bestaat over het gebrek aan veelomvattende, gedetailleerde informatie die nodig is om 
een algemene beoordeling te kunnen maken van het werkelijke effect van de snelle toename van 
de financialisering van de grondstoffenhandel die het afgelopen decennium heeft 
plaatsgevonden. Zoals de G20 herhaaldelijk heeft erkend, is er inderdaad een gebrek aan 
transparantie en overzicht op zowel de fysieke als de financiële grondstoffengerelateerde 
markten, hetgeen leidt tot een onvolledig beeld van de cruciale gegevens die nodig zijn om 
grondstoffengerelateerde markten beter te kunnen controleren en reguleren, zoals 
inventarisniveaus en de omvang van de financiële posities van commerciële en niet-commerciële 
spelers. 

Gezien het kritieke belang van grondstoffen bestaat er geen twijfel over het feit dat een 
alomvattende EU-samenwerkingsstrategie voor duurzame ontwikkeling hand in hand moet gaan 
met transparantere en beter gereguleerde grondstoffengerelateerde markten in de EU en in de rest 
van de wereld. Die behoefte is met name relevant in de EU, waar grondstoffengerelateerde 
markten aan minder strikte regelgeving onderworpen zijn dan in de VS. 

De voorstellen van de Commissie tot een herschikking van de Richtlijn en de Verordening 
betreffende markten in financiële instrumenten (MIFID en MIFIR) omvatten bepalingen die 
specifiek ten doel hebben te voorzien in de behoefte aan een sterker toezicht op en strengere 
regelgeving voor grondstoffengerelateerde financiële markten. Deze voorstellen voorzien in 
specifieke beperkingen op posities of alternatieve regelingen (artikel 59) voor 
grondstoffenderivaten, wat een welkome stap in de goede richting is om de prijsvorming en het 
doeltreffend afdekken van de prijsrisico's waaraan producenten en consumenten worden 
blootgesteld, te bevorderen en bijgevolg activazeepbellen en andere verstoringen te voorkomen 
en te corrigeren. De voorstellen bevatten tevens voorschriften met betrekking tot de 
verslaglegging betreffende posities aan de markt en aan de reguleringsinstanties, per categorie 
handelaren, als noodzakelijke aanvulling op de positiebeperkingen (artikel 60). Voorts dient te 
worden opgemerkt dat de huidige volledige vrijstelling van de MIFID voor 
grondstoffenhandelaren wordt geschrapt. Deze bepalingen vormen een stap in de goede richting, 
maar er kan en moet nog meer worden gedaan. Daarom is uw rapporteur voor dit ontwerpadvies 
van mening dat het Europees Parlement in het kader van de herziening van de MIFID/MIFIR 
drie algemene kwesties moet aanpakken. 

1. Een strikte beperking op vrijstellingen van de MIFID teneinde alle actoren op het gebied 
van grondstoffen in het toepassingsgebied van de verordening op te nemen.

2. Een versterking van de bepalingen inzake positiebeperkingen (MIFID – artikel 59).

3. Een versterking van de bevoegdheden van de reguleringsinstanties zodat zij kunnen 
ingrijpen in specifieke producten of activiteiten (artikelen 31, 32 en 35 van de MIFIR).

De door uw rapporteur voor dit ontwerpadvies voorgestelde amendementen zijn erop gericht 
deze drie kwesties aan te pakken, om zo de werking en de transparantie van de Europese 
grondstoffenmarkten te verbeteren en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage te leveren aan de 
verwezenlijking van de overkoepelende doelstellingen van de strategie van de Unie voor 
ontwikkelingssamenwerking.
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AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) "bona fide 
afdekkingstransacties": transacties zoals 
gedefinieerd in Richtlijn [Nieuwe MIFID]

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) "excessieve speculatie": 
handelsactiviteit zoals gedefinieerd in 
Richtlijn [nieuwe MIFID]

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat beleggingsondernemingen de 
overeenkomstig artikel 13 openbaar 
gemaakte bied- en laatprijzen regelmatig 
actualiseren en prijzen handhaven die de
heersende marktsituatie weergeven;

(a) dat beleggingsondernemingen de 
overeenkomstig artikel 13 openbaar 
gemaakte bied- en laatprijzen regelmatig 
actualiseren en prijzen handhaven die de 
marktsituatie weergeven;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding behelst met name de naam 3. De melding behelst met name het type,
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en het aantal van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voor transacties 
die niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

de categorie activa, de naam en het aantal 
van de gekochte of verkochte 
instrumenten, de hoeveelheid, de datum en 
het tijdstip van de transactie, de prijs van 
de transactie, informatie ter identificatie 
van de cliënten namens wie de 
beleggingsonderneming de transactie heeft 
uitgevoerd, identificatie van de personen 
en de computeralgoritmen die binnen de 
beleggingsonderneming verantwoordelijk 
zijn voor het investeringsbesluit en de 
uitvoering van de transactie en een wijze 
van identificatie van de 
beleggingsonderneming. Voorts moet in 
het verslag voor transacties met 
grondstoffenderivaten vermeld worden of 
zulke transacties aangemerkt kunnen 
worden als bona fide 
afdekkingstransacties. Voor transacties die 
niet zijn uitgevoerd op een 
gereglementeerde markt, MTF of OTF 
moeten de verslagen tevens een 
identificatie bevatten van de typen 
transacties in overeenstemming met de 
maatregelen die worden aangenomen 
krachtens artikel 19, lid 3, onder a), en 
artikel 20, lid 3, onder a).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de criteria voor het bepalen van 
bona fide afdekkingstransacties die 
verband houden met de grondstof en het 
daaraan gerelateerde bewijsmateriaal dat 
beleggingsondernemingen moeten 
kunnen overleggen om hun bewering dat 
een transactie aan de vastgestelde criteria 
voldoet, te staven.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
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Artikel 24 – lid 4 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het zorgt voor transparantie en 
integriteit van de markt door 
marktmisbruik in de vorm van handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie te 
voorkomen.

(d) het zorgt voor transparantie en 
integriteit van de markt door 
marktmisbruik in de vorm van speculatie,
handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie te voorkomen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden van ESMA om tijdelijk in 
te grijpen

Interventiebevoegdheden van ESMA

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon verzoeken maatregelen te 
nemen om de omvang van de positie of het 
risico te verminderen;

b) na analyse van de verkregen informatie 
deze persoon of categorie beleggers
verzoeken maatregelen te nemen om de 
omvang van de positie of het risico te 
verminderen;

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de mogelijkheden van een persoon om 
een grondstoffenderivaat te verwerven 
beperken.

c) de mogelijkheden van een persoon om 
een grondstoffenderivaat te verwerven 
beperken of de sluiting van nieuwe 
categorieën contracten verbieden.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. ESMA neemt alleen een besluit op 
grond van lid 1 als aan alle hiernavolgende 
voorwaarden is voldaan:

2. Onverminderd de maatregelen als 
bedoeld in artikel 59 van de MiFID-
richtlijn neemt de ESMA alleen een besluit 
op grond van lid 1 als aan één of meer van 
de hiernavolgende voorwaarden is voldaan:

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in lid 1, onder a) tot en met c), 
vermelde maatregelen zijn bedoeld voor 
het afwenden van een bedreiging van het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten, onder meer met 
betrekking tot leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen, of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan;

(a) de in lid 1, onder a) tot en met c), 
vermelde maatregelen zijn bedoeld voor 
het afwenden van een bedreiging van het 
efficiënt en ordelijk functioneren en de 
integriteit van financiële markten, onder 
meer met betrekking tot 
leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen, zoals excessieve speculatie 
of manipulatie van de markt, een 
stijgende volatiliteit of verstoring van de 
prijsvorming, of een bedreiging voor de
stabiliteit van het financiële stelsel in de 
Unie of een deel daarvan of een verstoring 
van de risicobeheerfuncties van 
grondstoffenmarkten;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bedreiging van het ordelijk 
functioneren en de integriteit van financiële 
markten of van leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een deel 

(a) de bedreiging van het efficiënt en
ordelijk functioneren en de integriteit van
financiële markten of van 
leveringsregelingen voor fysieke 
grondstoffen of de stabiliteit van het 
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daarvan wezenlijk afwendt of het 
vermogen van de bevoegde autoriteiten om 
toezicht te houden op de bedreiging
wezenlijk verbetert;

financiële stelsel in de Unie of een deel 
daarvan afwendt of het vermogen van de 
bevoegde autoriteiten om toezicht te 
houden op de bedreiging verbetert;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geen negatief effect heeft op de 
efficiëntie van financiële markten, 
waaronder vermindering van de liquiditeit
in de betreffende markten of het scheppen 
van onzekerheid voor marktdeelnemers, 
dat onevenredig is in vergelijking met de 
voordelen van de maatregel.

c) geen negatief effect heeft op de 
efficiëntie van financiële markten, 
waaronder vermindering van de liquiditeit
die nodig is voor bona fide 
afdekkingstransacties op de betreffende 
markten of het scheppen van onzekerheid 
voor marktdeelnemers, dat onevenredig is 
in vergelijking met de voordelen van de 
maatregel.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 41 maatregelen aan waarin de 
criteria en factoren worden gespecificeerd 
waarmee ESMA rekening moet houden
om te bepalen wanneer er zich 
bedreigingen voordoen van het ordelijk 
functioneren of de integriteit van 
financiële markten, onder meer met 
betrekking tot leveringsregelingen voor 
fysieke grondstoffen, of de stabiliteit van 
het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan, zoals bedoeld in lid 2, onder 
a).

10. De ESMA ontwikkelt technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving
waarin de maatregelen, criteria en factoren 
worden gespecificeerd waarmee rekening 
moet worden gehouden om te bepalen of 
de omstandigheden zoals bedoeld in lid 2,
zich voordoen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
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Artikel 35 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De ESMA legt die technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving 
uiterlijk op [31 december 2012] voor aan 
de Commissie.
De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ten aanzien van de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen voor de 
regelgeving overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. Om haar taken ten aanzien van 
grondstoffenmarkten en het coördineren 
van toezichtactiviteiten tussen de 
aangewezen nationale bevoegde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
deze markten doeltreffend te kunnen 
uitvoeren, richt de ESMA een specifieke 
afdeling grondstoffen op.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 quater. De ESMA werkt in nauwe 
samenwerking met het ESRB en andere 
relevante sectorale toezichthouders uit de 
Unie en derde landen technische 
ontwerpnormen voor de regelgeving uit 
waarin een reeks relevante indicatoren en 
drempels worden gespecificeerd die nodig 
zijn voor de controle van de 
eigenschappen van onderliggende 
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grondstofmarkten, evenals de gegevens 
voor gedetailleerde en samengevoegde 
informatie die door marktdeelnemers, 
gereguleerde markten, MTF's, OTF's, 
OTC-handelaars en transactieregisters 
welke uit hoofde van Verordening 
[EMIR] een vergunning hebben 
gekregen, moeten worden voorgelegd aan 
de relevante bevoegde autoriteiten, de 
ESMA en het ESRB.
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