
AD\903603NL.doc PE486.104v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2011/0298(COD)

4.6.2012

ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Rapporteur voor advies: Holger Krahmer



PE486.104v02-00 2/27 AD\903603NL.doc

NL

PA_Legam



AD\903603NL.doc 3/27 PE486.104v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Richtlijn 2004/39/EG, MiFID), 
die sinds november 2007 van kracht is, is een van de hoekstenen van de financiële regulering in 
de EU en de rapporteur erkent dat herziening van de huidige MiFID (hierna MiFID II te noemen) 
noodzakelijk is om de tekortkomingen ervan te corrigeren en te voorzien in zowel meer 
transparantie als regulering van de financiële markten.

Vrijstellingen van de MiFID

De rapporteur is van mening dat diverse in het voorstel voor de MiFID II opgenomen 
vrijstellingen van de werkingssfeer misleidend of niet duidelijk genoeg zijn en hij stelt enige 
amendementen voor om hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.

Over het algemeen is de rapporteur van oordeel dat niet-financiële ondernemingen zoals 
grondstoffenbedrijven vanwege hun aard niet volledig onder de MiFID dienen te vallen. Deze 
benadering is volledig in lijn met het in overweging 88 uiteengezette voornemen van de 
Commissie om ervoor te zorgen dat activiteiten van niet-financiële ondernemingen, die 
bijvoorbeeld de afdekking van productiegebonden en andere risico's bij wijze van nevenactiviteit 
behelzen, vrijgesteld blijven. Deze handelsactiviteiten van niet-financiële ondernemingen 
vormen geen systeemrisico en zijn een cruciaal element van de werkzaamheden van deze 
ondernemingen.

Andere verduidelijkingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de criteria om te definiëren of een 
activiteit een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf vormt. De voornaamste uitgangspunten voor 
deze definiëring dienen niet via gedelegeerde handelingen te worden geregeld en in de definitie 
moet rekening worden gehouden met het feit dat een activiteit slechts een nevenactiviteit kan 
zijn wanneer het een instrument voor risicobeheer vormt voor het hoofdbedrijf en wanneer de 
nevenactiviteit aanzienlijk kleiner is dan het hoofdbedrijf.

Wanneer niet-financiële ondernemingen in het kader van de MiFID als financiële 
ondernemingen worden beschouwd, moeten zij voldoen aan kostbare verplichtingen die 
voortvloeien uit diverse financiële verordeningen. Zo zouden zij bijvoorbeeld worden 
onderworpen aan de in de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur opgenomen 
clearingverplichting voor al hun gestandaardiseerde transacties met "over-the-counter"-derivaten 
of zij zouden kunnen worden verplicht om op grond van de richtlijn betreffende kapitaalvereisten 
na 2014 een kapitaalbuffer aan te houden.

Het gevolg zou zijn dat ondernemingen op grond van de verordening betreffende Europese 
marktinfrastructuur en de richtlijn betreffende kapitaalvereisten zouden worden verplicht meer 
kapitaal aan te houden als reserve voor hun noodzakelijke handelsactiviteiten, waardoor hun 
vermogen om te investeren zou worden belemmerd. Voorts zou risicobeheer veel duurder 
worden en als gevolg hiervan zouden sommige ondernemingen, met name KMO´s, geen 
risicobeheer meer toepassen of dit in geringere mate doen.

De meeste KMO´s kunnen het zich niet veroorloven zelf rechtstreeks aan handelsmarkten deel te 
nemen om de aan hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s te beheren en derhalve hebben zij 
gemeenschappelijke entiteiten opgericht teneinde een kritische massa te creëren die hen toegang 
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tot handelsmarkten verschaft zodat zij de risico´s van hun hoofdbedrijf kunnen beheren. Ook 
deze bedrijfsstructuren moeten aan bod komen teneinde passende vrijstellingen te waarborgen 
voor niet-financiële KMO´s en hun gemeenschappelijke entiteiten.

Classificatie van de financiële instrumenten

Termijnproducten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering, worden in het 
MiFID II-voorstel geclassificeerd als financiële instrumenten. Deze termijncontracten zijn 
evenwel essentieel voor het risicobeheer van commerciële ondernemingen en zij verschillen 
fundamenteel van speculatieve financiële instrumenten - zij impliceren geen enkele financiële 
afwikkeling (in contanten) terwijl de onderliggende fysieke grondstof daadwerkelijk volgens 
schema wordt geleverd. Derhalve vormen termijncontracten die worden afgewikkeld door 
middel van materiële levering geen enkel risico voor financiële markten. Indien 
termijnproducten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering als financiële 
instrumenten worden beschouwd heeft dit diverse gevolgen die onder meer voortvloeien uit de 
MiFID, de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur en de 
marktmisbruikverordening.

Het huidige MiFID II-voorstel beperkt de mogelijkheid voor ondernemingen om te profiteren 
van de vrijstelling op grond van nevenactiviteiten (artikel 2, lid 1, onder i)), aangezien hun 
handelsactiviteiten voor het merendeel handel in termijncontracten betreffen die worden 
afgewikkeld door middel van materiële levering. Daarnaast zouden deze termijncontracten dan 
kunnen worden onderworpen aan de in artikel 59 beschreven positielimieten. In het kader van de 
verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur zou de classificatie van 
termijncontracten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering als financiële 
instrumenten de kans vergroten dat niet-financiële ondernemingen bij de inname van posities de 
zogenoemde clearingdrempel overschrijden, hetgeen zou betekenen dat zij aan de 
clearingverplichting worden onderworpen. Bovendien komen deze termijncontracten onder de 
werkingssfeer van de marktmisbruikverordening te vallen.

Ter vergelijking zij opgemerkt dat de desbetreffende ontwerpwet in de Verenigde Staten (d.i. de 
Dodd-Frankwet) een andere definitie van financiële instrumenten hanteert en dat derivaten die 
worden afgewikkeld door middel van materiële levering expliciet van deze definitie worden 
uitgesloten. Bovendien ressorteren termijncontracten die worden afgewikkeld door middel van 
materiële levering in de energiesector reeds onder de verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.

De rapporteur stelt derhalve voor om producten die door middel van materiële levering kunnen 
worden afgewikkeld, die niet voor commerciële doeleinden zijn bestemd en die niet over de 
kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten beschikken, expliciet uit te zonderen.

Positielimieten

Beperking van de posities van ondernemingen op de derivatenmarkt verkleint hun vermogen om 
risico´s doeltreffend te beheren of toegang te krijgen tot de markten voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot hogere kosten en een hoger 
algeheel risiconiveau in hun sector. Deze ondernemingen kunnen zich bovendien genoodzaakt 
zien afdekkingsmogelijkheden te zoeken in andere, minder liquide en risicovollere markten, 
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waardoor de kosten voor het risicobeheer en uiteindelijk ook de prijzen voor de consument 
worden opgedreven. De rapporteur geeft derhalve de voorkeur aan de benadering van het 
positiebeheer zoals bedoeld in artikel 35, lid 1, van de Verordening betreffende markten voor 
financiële instrumenten (MiFIR), aangezien deze benadering flexibeler is en beter is toegesneden 
op de specifieke kenmerken van de markt.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis) Met het oog op een goed 
functionerende interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, alsook met het 
oog op de uitvoering van de taken van de 
transmissiesysteembeheerders uit hoofde 
van Richtlijn 2009/72/EG, Richtlijn 
2009/73/EG en Verordening (EG) nr. 
715/2009 of overeenkomstig deze 
verordeningen vastgestelde netwerkcodes 
of richtsnoeren, is het noodzakelijk dat 
transmissiesysteembeheerders en hun 
dienstverrichters worden vrijgesteld 
wanneer zij transmissierechten uitgeven 
in de vorm van fysieke of financiële 
transmissierechten, alsook wanneer zij 
een platform voor secundaire handel 
bieden. Teneinde een efficiënte handel in 
transmissierechten mogelijk te maken is 
het voorts noodzakelijk om alle personen 
vrijstelling te verlenen op het moment van 
aan- of verkoop van deze 
transmissierechten.

Motivering

Wanneer fysieke transmissierechten en financiële transmissierechten als financiële instrumenten 
worden aangemerkt zou dit marktdeelnemers kunnen ontmoedigen in transmissierechten te 
handelen aangezien zij de uit de MiFID voortvloeiende vereisten als te belastend zouden kunnen 
beschouwen. Niettemin draagt de handel in fysieke en financiële transmissierechten, vanwege 
hun rol bij de afdekking van risico´s, in belangrijke mate bij aan de efficiënte functionering van 
de interne energiemarkt en derhalve moeten zij van de MiFID worden uitgezonderd.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven, maar dat
ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
gebracht.

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven. Er dient 
rekening mee te worden gehouden dat 
ondernemingen die als hoofdbedrijf een 
grondstof produceren en/of leveren en die 
bij wijze van nevenactiviteit voor eigen 
rekening handelen in 
grondstoffenderivaten, krachtens 
Verordening 2011/1227/EG reeds zijn 
onderworpen aan op maat gesneden 
regelgevend toezicht en aan wettelijke 
rapportageverplichtingen die specifiek 
betrekking hebben op contante transacties 
en op termijntransacties die door middel 
van materiële levering worden 
afgewikkeld, en tevens zijn onderworpen 
aan wettelijke rapportageverplichtingen 
met betrekking tot standaardtransacties 
met derivaten en aan regelgevend toezicht 
krachtens de verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur. 
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Ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, moeten evenwel onder 
de werkingssfeer van deze richtlijn worden 
gebracht.

Motivering

Commerciële ondernemingen die reeds onder de verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur en sectorspecifieke wetgeving (d.i. de verordening betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Verordening (EU) nr. 1227/2011)) 
ressorteren, moeten vrijgesteld blijven van de MiFID op voorwaarde dat het hier een 
nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf betreft. De verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie omvat een doeltreffend en passend 
markttoezichtskader en vereisten met betrekking tot het melden van transacties en zij heeft 
expliciet betrekking op transacties die buiten de werkingssfeer van MiFID vallen. In aanvulling 
hierop voorziet de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie tevens in een kader voor verplichtingen met betrekking tot het 
melden van transacties, centrale clearing en ander risicobeheer.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) personen die uitsluitend 
beleggingsdiensten verrichten voor hun 
moederonderneming, hun 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming;

(b) personen, met inbegrip van 
gemeenschappelijk geleide 
ondernemingen, die uitsluitend 
beleggingsdiensten verrichten voor hun 
moederonderneming, hun 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming;

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF; of

ii) lid of deelnemer zijn van een 
gereglementeerde markt of MTF en 
algoritmische handel bedrijven; of
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Motivering

De uitzonderingsbepaling moet worden verduidelijkt zodat niet elke vorm van deelname aan de 
beurshandel (ook op zeer kleine schaal) door bedrijven in de reële economie onder de MiFID-
regels komt te vallen (bijvoorbeeld transacties ter afdekking van prijsrisico's van grondstoffen of 
valutarisico's, of de aan- of verkoop van eigen aandelen).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze vrijstelling geldt niet voor krachtens 
artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde 
personen die voor eigen rekening in 
financiële instrumenten handelen als 
leden of deelnemers van een
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met 
betrekking tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan;

Krachtens punt i) vrijgestelde personen 
hoeven niet ook te voldoen aan de in 
onderhavig punt vervatte voorwaarden 
voor vrijstelling, noch verhindert deze 
vrijstelling hen te worden vrijgesteld op 
grond van een andere in dit artikel 
opgenomen toepasselijke bepaling;

Deze vrijstelling is van toepassing op 
personen die bij het handelen in 
emissierechten geen beleggingsdiensten of 
-activiteiten verrichten, anders dan handel 
voor eigen rekening en zonder orders van 
cliënten uit te voeren, en die in het bezit 
zijn van of het rechtstreekse beheer 
voeren over installaties als bedoeld in 
Richtlijn 2003/87/EG.

Motivering

Het verband tussen de vrijstellingen onder d) en i) moet worden verduidelijkt.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt i – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voor cliënten beleggingsdiensten 
verrichten in grondstoffenderivaten of 
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derivatencontracten als bedoeld in bijlage 
I, deel C, punt 10, of in emissierechten of 
derivaten daarvan, op voorwaarde dat:
(i) deze personen hun cliënten in staat 
stellen hun bedrijfsactiviteiten uit te 
oefenen door in essentiële infrastructuur 
en diensten te voorzien, en
(ii) het hoofdbedrijf van de cliënten op 
groepsniveau niet bestaat in het 
verrichten van beleggingsdiensten in de 
zin van deze richtlijn of bankdiensten in 
de zin van Richtlijn 2006/48/EG;
of

Motivering

Er moet worden gezorgd voor gelijke concurrentievoorwaarden tussen grote industriële 
bedrijven die voor eigen rekening in financiële instrumenten handelen en kleinere 
marktdeelnemers die, om te kunnen concurreren, gebruik moeten maken van productie-
installaties (met inbegrip van ondersteunende diensten en knowhow) van derden. Exploitanten 
van dergelijke installaties die voor eigen rekening handelen om beleggingsdiensten te verrichten 
voor kleinere bedrijven die bedrijfsactiviteiten uitvoeren in hun installaties, moeten eveneens 
worden vrijgesteld indien deze dienstverlening een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf vormt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt i – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voor eigen rekening handelen in 
financiële instrumenten door orders uit te 
voeren van de eigenaars en hun partners 
in het geval van gemeenschappelijk 
bestuurde ondernemingen;

Motivering

In de in het voorstel van de Commissie beschreven vrijstellingen wordt niet voldoende aandacht 
besteed aan specifieke bedrijfsstructuren, met name voor wat betreft KMO´s. Dit amendement 
beoogt discriminatie te voorkomen van KMO´s die het zich niet kunnen veroorloven rechtstreeks 
aan handelsmarkten deel te nemen en derhalve gemeenschappelijke entiteiten opzetten of 
strategische overeenkomsten met derde entiteiten sluiten, teneinde een kritische massa te creëren 
die hen toegang tot de handelsmarkten verschaft zodat zij de aan hun hoofdbedrijf gerelateerde 
risico´s kunnen beheren. Dit amendement houdt verband met amendement 5.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen  op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn  2006/48/EG;

mits dit in alle gevallen  op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken of van het 
hoofdbedrijf van de eigenaars en hun 
partners wanneer de diensten worden 
geleverd door gemeenschappelijk 
bestuurde ondernemingen, en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn  2006/48/EG;

Motivering

In de in het voorstel van de Commissie beschreven vrijstellingen wordt niet voldoende aandacht 
besteed aan specifieke bedrijfsstructuren, met name voor wat betreft KMO´s. Dit amendement 
beoogt discriminatie te voorkomen van KMO´s die het zich niet kunnen veroorloven rechtstreeks 
aan handelsmarkten deel te nemen en derhalve gemeenschappelijke entiteiten opzetten of 
strategische overeenkomsten met derde entiteiten sluiten, teneinde een kritische massa te creëren 
die hen toegang tot de handelsmarkten verschaft zodat zij de aan hun hoofdbedrijf gerelateerde 
risico´s kunnen beheren. Dit amendement houdt verband met amendement 4.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt i – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mits dit in alle gevallen op groepsniveau
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn  2006/48/EG;

mits dit in alle gevallen op het niveau van 
een geconsolideerde of niet-
geconsolideerde groep als een 
nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is aan 
te merken en mits dit hoofdbedrijf niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn  2006/48/EG;
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Motivering

Met dit amendement wordt beoogd benadeling te voorkomen van handelsondernemingen die het 
zich niet kunnen veroorloven om zelf rechtstreeks aan handelsmarkten deel te nemen om de aan 
hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s te beheren. Doorgaans vormen zij samen met hun 
handelsfirma een niet-geconsolideerde groep, om een kritische massa te creëren die hun toegang 
tot handelsmarkten verschaft. De bestaande definities van "moedermaatschappij" en 
"dochteronderneming" zijn hier niet van toepassing, omdat daarin geen aandacht wordt besteed 
aan de specifieke kenmerken van deze ondernemingsstructuur.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) ondernemingen waarvan de 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan 
in het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties of 
op andere derivatenmarkten en op contante 
markten met als enig doel het afdekken van 
posities op derivatenmarkten, of die voor 
rekening van andere leden van deze zelfde 
markten handelen, of deze laatsten een 
prijs geven, en die door clearing members 
van deze markten worden gegarandeerd,
waarbij de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de door deze 
ondernemingen gesloten contracten bij 
clearing members van deze zelfde markten 
berust;

(k) ondernemingen:

(i) waarvan de beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan 
in het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties of 
op andere derivatenmarkten en op contante 
markten met als enig doel het afdekken van 
posities op derivatenmarkten, of
(ii) die voor rekening van andere leden van 
deze zelfde markten handelen, of deze 
laatste een prijs geven, en die door clearing 
members van deze markten worden 
gegarandeerd, waarbij de 
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verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de door deze ondernemingen gesloten 
contracten bij clearing members van deze 
zelfde markten berust;

Motivering

De tekst moet in twee verschillende kenmerken worden opgesplitst zodat het volledig duidelijk is 
dat ondernemingen gebruik kunnen maken van de vrijstelling onder punt k) i) of de vrijstelling 
onder punt k) ii).

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) transmissiesysteembeheerders als 
omschreven in artikel 2, punt 4, van 
Richtlijn 2009/72/EG of artikel 2, punt 4, 
van Richtlijn 2009/73/EG bij de uitvoering 
van hun taken uit hoofde van deze 
richtlijnen, Verordening (EG) nr. 
714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 
of overeenkomstig deze verordeningen 
vastgestelde netwerkcodes of richtsnoeren.

(n) transmissie- en 
distributiesysteembeheerders als 
omschreven in artikel 2, punt 4 en punt 6, 
van Richtlijn 2009/72/EG of artikel 2, punt 
4 en punt 6, van Richtlijn 2009/73/EG, 
evenals opslagsysteembeheerders en 
LNG-systeembeheerders als 
respectievelijk omschreven in artikel 2, 
punt 10 en punt 12, van Richtlijn 
2009/73/EG en personen die als hun 
dienstverrichters optreden bij de 
uitvoering van de taken van de 
systeembeheerders uit hoofde van deze 
richtlijnen, Verordening (EG) nr. 
714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 
of overeenkomstig deze verordeningen 
vastgestelde netwerkcodes of richtsnoeren, 
zoals de uitgifte van transmissierechten of 
andere capaciteitsrechten en de 
verschaffing van een platform voor 
secundaire handel, evenals voor alle 
andere personen op het moment van aan-
of verkoop van dergelijke 
transmissierechten of andere 
capaciteitsrechten. Deze vrijstelling is 
alleen van toepassing met betrekking tot 
de hierboven genoemde activiteiten.
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Motivering

Transmissiesysteembeheerders, distributiesysteembeheerders en opslagbeheerders vervullen een 
cruciale rol in de goede functionering van de interne energiemarkt, waarbij zij de 
voorzieningszekerheid waarborgen en op een concurrerende en eerlijke manier toegang 
verschaffen tot vervoer, distributie en opslagcapaciteit. Derhalve dient de vrijstellingsregeling te 
worden uitgebreid zodat de activiteiten van deze infrastructuurbeheerders hier volledig onder 
komen te vallen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

- de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;

(a) de mate waarin objectief kan worden 
aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;

- het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

(b) het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal of het uit de activiteit 
voortvloeiende risico, beide ten opzichte 
van de activiteiten van de groep;
(c) de vraag of de activiteit verband houdt 
met het beheer van grondstoffenrisico's of 
andere risico's die voortvloeien uit de 
bedrijfsactiviteiten van de groep.

Motivering

Met het oog op de toepassing van de in overweging 88 genoemde beginselen is het noodzakelijk 
te voorzien in een duidelijke vrijstelling voor activiteiten van niet-financiële ondernemingen 
"welke de afdekking van productiegebonden en andere risico's behelzen". Naast punt a) moet 
worden aangetoond dat een activiteit een nevenactiviteit is door de omvang van de activiteit te 
vergelijken (aan de hand van het aangewende kapitaal of risico) met de omvang van het 
hoofdbedrijf. Bovendien moet worden gewaarborgd dat commerciële ondernemingen alleen 
handelen in financiële instrumenten die verband houden met het hoofdbedrijf of met de groep 
van ondernemingen waartoe de entiteit/persoon behoort.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Personen die krachtens lid 1 niet onder 
deze richtlijn vallen, komen niet in 
aanmerking voor het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten overeenkomstig 
artikel 36 noch voor het vestigen van 
bijkantoren overeenkomstig artikel 37.

2. Personen die krachtens lid 1 niet onder 
deze richtlijn vallen, komen niet in 
aanmerking voor het vrij verrichten van 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten overeenkomstig 
artikel 36 noch voor het vestigen van 
bijkantoren overeenkomstig artikel 37. In 
het geval van een dochteronderneming 
moet een beoordeling worden gemaakt 
aan de hand van het kapitaal waarover de 
groep voor haar activiteiten beschikt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis) "Gemeenschappelijk bestuurde 
onderneming": een gemeenschappelijk 
bestuurde onderneming in de zin van 
artikel 32 van Richtlijn 83/349/EEG;

Motivering

Het is noodzakelijk om te verwijzen naar Richtlijn 83/349/EEG teneinde de middels de 
amendementen 4 en 5 geïntroduceerde nieuwe vrijstelling te kunnen toepassen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 ter) "op groepsniveau": 
ondernemingen die een groep vormen 
door wederzijdse of eenzijdige 
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deelneming, ongeacht of zij 
geconsolideerd of niet-geconsolideerd 
zijn; in dit verband wordt de groep als één 
onderneming beschouwd;

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd benadeling te voorkomen van handelsondernemingen die het 
zich niet kunnen veroorloven om zelf rechtstreeks aan handelsmarkten deel te nemen om de aan 
hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s te beheren. Doorgaans vormen zij samen met hun 
handelsfirma een niet-geconsolideerde groep, om een kritische massa te creëren die hun toegang 
tot handelsmarkten verschaft. De bestaande definities van "moedermaatschappij" en 
"dochteronderneming" zijn hier niet van toepassing, omdat daarin geen aandacht wordt besteed 
aan de specifieke kenmerken van deze ondernemingsstructuur.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "transactie die aantoonbaar strekt 
tot vermindering van rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of het 
kasmiddelenbeheer verband houdende 
risico's": een transactie waarvan, indien 
zij op groepsniveau en in combinatie met 
andere contracten wordt beschouwd, 
objectief kan worden vastgesteld dat zij 
zorgt voor een vermindering van:
(i) de potentiële blootstelling aan 
veranderingen in de marktwaarde van 
activa, diensten, inputs, producten, 
grondstoffen of verplichtingen die de 
tegenpartij of haar groep bezit, 
produceert, vervaardigt, verwerkt, 
verricht, inkoopt, verhandelt, verhuurt, 
verkoopt respectievelijk moet vervullen, of 
die de tegenpartij of haar groep 
redelijkerwijs verwacht in de loop van 
haar normale bedrijfsactiviteiten te zullen 
bezitten, produceren, vervaardigen, 
verwerken, verrichten, inkopen, 
verhandelen, verhuren, verkopen of 
moeten vervullen; of
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(ii) de potentiële blootstelling aan 
veranderingen in de marktwaarde van de 
onder i) bedoelde activa, diensten, inputs, 
producten, grondstoffen of verplichtingen 
die het gevolg zijn van schommelingen in 
rentevoeten, inflatiepercentages, 
wisselkoersen, prijzen van grondstoffen of 
emissierechten of andere relevante 
variabelen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – punt 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 ter) "bonafide afdekkingstransactie":
(a) een transactie of positie die:
(i) een vervanging vormt voor transacties 
die zijn of worden verricht of posities die 
zijn of worden ingenomen op een later 
tijdstip in een fysiek bestaand 
verkoopkanaal;
(ii) economisch geschikt is voor de 
beperking van de risico's bij de 
bedrijfsvoering en de leiding van een 
commerciële onderneming; alsmede
(iii) voortvloeit uit de potentiële 
verandering in de waarde van:
- activa die een persoon bezit, produceert, 
vervaardigt, verwerkt of verhandelt of 
verwacht te zullen bezitten, produceren, 
vervaardigen, verwerken of verhandelen;
- passiva die een persoon bezit of verwacht 
aan te gaan; of
- diensten die een persoon verleent, 
inkoopt of verwacht te zullen verlenen of 
inkopen;
of
(b) een transactie of positie ter beperking 
van aan een positie verbonden risico's die 
voortvloeien uit een derivatencontract dat:
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(i) is uitgevoerd met een tegenpartij voor 
welke de transactie of positie een bonafide 
afdekkingstransactie vormt als bedoeld 
onder a), of
(ii) voldoet aan de voorwaarden onder a).

Motivering

Om de economische voordelen van grondstoffenmarkten te bevorderen is het noodzakelijk een 
definitie te geven van een afdekking (hedge). Het markttoezicht dient de belangen van partijen te 
behartigen die als gevolg van hun bedrijfsactiviteiten en niet vanwege speculatie op 
koersontwikkelingen onvermijdelijk zijn blootgesteld aan koersrisico's op de 
grondstoffenmarkten. Vrijstellingen moeten, net als in de EMIR-verordening en de Dodd-Frank 
Act, verband houden met deze definitie.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Title IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

POSITIELIMIETEN EN -
RAPPORTAGE

POSITIEBEHEER EN -RAPPORTAGE

Motivering

De handelsplatforms dienen te beschikken over een instrumentarium van verschillende 
beheersinstrumenten en -regelingen. Positielimieten vormen een van deze instrumenten, maar 
een handelsplatform moet ook gebruik kunnen maken van andere alternatieve "regelingen met 
een gelijkwaardig effect", zoals positiebeheer.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of 
-deelnemers gedurende een bepaalde 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 
van MTF's die grondstoffenderivaten tot de 
handel toelaten of verhandelen, limieten 
toepassen op de openstaande posities in 
grondstoffenderivaten die marktleden of -
deelnemers kunnen innemen, of op de 
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periode kunnen sluiten, dan wel 
alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

blootstelling aan dergelijke beleggingen,
dan wel alternatieve regelingen met een 
gelijkwaardig effect (zoals 
positiemanagement met drempels voor 
automatische evaluatie) treffen teneinde:

Motivering

Er mag geen drempel gelden voor het aantal contracten dat iemand kan aangaan. Voor zover er 
een drempel wordt ingesteld voor grondstoffenderivaten, dient deze betrekking te hebben op het 
aantal openstaande posities (als bedoeld in zowel artikel 59 als artikel 72, lid 1, letter g)). Zie 
ook artikel 60, lid 1, tweede alinea: "openstaande posities". Zie voorts de berekening van de 
clearingdrempel in artikel 7 van de EMIR-verordening.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de liquiditeit te ondersteunen; (a) te zorgen voor voldoende 
marktliquiditeit voor bonafide 
afdekkingstransacties;

Motivering

De reglementering van de grondstoffenmarkt moet in de eerste plaats producenten en 
consumenten in staat stellen risico's af te dekken op een geordende markt, tegen prijzen die 
zowel qua niveau als qua volatiliteit de fundamentele bepalende factoren voor vraag en aanbod 
vertegenwoordigen en geen belichaming mogen zijn van de wisselende belangen van financiële 
speculanten.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden te bevorderen.

(c) ervoor te zorgen dat de 
koersvormingsfunctie en 
afwikkelingsvoorwaarden van de 
onderliggende markten niet worden 
verstoord;
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Motivering

De reglementering van de grondstoffenmarkt moet in de eerste plaats producenten en 
consumenten in staat stellen risico's af te dekken op een geordende markt, tegen prijzen die 
zowel qua niveau als qua volatiliteit de fundamentele bepalende factoren voor vraag en aanbod 
vertegenwoordigen en geen belichaming mogen zijn van de wisselende belangen van financiële 
speculanten.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van de limieten zien de 
lidstaten erop toe dat de legitieme 
belangen van deelnemers die bonafide 
afdekkingsactiviteiten uitvoeren in acht 
worden genomen.

Motivering

Wanneer speculatieve belangen de belangen van hedgers duidelijk overstijgen, worden de 
marktrisico´s sterker bepaald door de beschikbaarheid van kapitaal van fondsen dan door 
fundamentele langetermijnfactoren. Het is belangrijk erop te wijzen dat de markt in een 
dergelijke situatie niet in het voordeel werkt van degenen die onvermijdelijk zijn blootgesteld 
aan koersrisico's op de grondstoffenmarkten. De toezichthoudende instanties moeten, net als in 
de VS, de bevoegdheid krijgen om maatregelen te nemen tegen een dreigende ondermijning van 
het economisch nut van markten voor bonafide afdekkingsactiviteiten.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers, het gebruik dat 
zij maken van de tot de handel toegelaten 
contracten en de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 



PE486.104v02-00 20/27 AD\903603NL.doc

NL

het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening 
houdend met de kenmerken van de 
onderliggende grondstoffenmarkt, met 
inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

inbegrip van productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen. Zij maken met 
name onderscheid tussen posities die 
objectief strekken tot de beperking van 
risico's welke rechtstreeks verbonden zijn 
aan met de grondstoffen verband 
houdende handelsactiviteiten enerzijds en 
overige posities anderzijds.

Motivering

Er mag geen drempel gelden voor het aantal contracten dat iemand kan aangaan. Automatische 
drempels kunnen de liquiditeit op handelsplatforms in negatieve zin beïnvloeden. Voor zover er 
een drempel wordt ingesteld voor grondstoffenderivaten, dient deze betrekking te hebben op het 
aantal openstaande posities (als bedoeld in zowel artikel 59 als artikel 72, lid 1, letter g)). Zie 
ook artikel 7 en artikel 60, lid 1. Het gebruik van andere vormen van positiecontrole dient een 
aanvulling te vormen op en geen alternatief te zijn voor positielimieten. Bij de bepaling van 
dergelijke limieten moet echter onderscheid worden gemaakt tussen posities die gerelateerd zijn 
aan met grondstoffen verband houdende handelsactiviteiten en overige posities.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Commerciële ondernemingen 
worden niet onderworpen aan 
positielimieten voor wat betreft de 
producten die worden gebruikt voor 
activiteiten met betrekking tot 
risicobeheer of waarvan het gebruik 
voortvloeit uit verplichtingen om 
regelgeving na te leven.

Motivering

Beperking van de posities van ondernemingen op de derivatenmarkt verkleint hun vermogen om 
risico´s doeltreffend te beheren of toegang te krijgen tot de markten voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot hogere kosten en een hoger 
algeheel risiconiveau in hun sector. Deze ondernemingen kunnen zich bovendien genoodzaakt 
zien afdekkingsmogelijkheden te zoeken in andere, minder liquide en risicovollere markten. De 
benadering van het positiebeheer zoals bedoeld in artikel 35, lid 1, van de Verordening 
betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR) vormt een beter alternatief.
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten, MTF's en
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in 
kennis van de bijzonderheden van de 
limieten of regelingen. De bevoegde 
autoriteit deelt dezelfde informatie mee aan 
de ESMA, die een databank met 
overzichten van de gehanteerde limieten of 
regelingen op haar website bekendmaakt 
en actueel houdt.

2. Gereglementeerde markten en MTF's 
stellen hun bevoegde autoriteit in kennis 
van de bijzonderheden van de limieten of 
regelingen. De bevoegde autoriteit deelt 
dezelfde informatie mee aan de ESMA, die 
een databank met overzichten van de 
gehanteerde limieten of regelingen op haar 
website bekendmaakt en actueel houdt.

Motivering

Buitensporige speculatie met grondstoffen moet worden uitgebannen. In dit verband dienen 
andere positiecontroles een aanvulling te vormen op en niet als alternatief te worden gebruikt 
voor positielimieten. Bij de bepaling van dergelijke limieten moet echter onderscheid worden 
gemaakt tussen posities die gerelateerd zijn aan met grondstoffen verband houdende 
handelsactiviteiten en overige posities.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met het aantal contracten dat
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan sluiten, alsook van het vereiste 
gelijkwaardige effect van de alternatieve 
regelingen die overeenkomstig lid 1 zijn 
getroffen en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met de openstaande posities in 
grondstoffenderivaten die een persoon 
gedurende een bepaalde periode kan
houden, alsook van het vereiste 
gelijkwaardige effect van de alternatieve 
regelingen die overeenkomstig lid 1 zijn 
getroffen en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten of alternatieve regelingen die 
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De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten of alternatieve 
regelingen hebben tevens voorrang op 
eventuele maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 72, lid 
1, onder g), van deze richtlijn hebben 
opgelegd.

door gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's zijn vastgesteld. De in de 
gedelegeerde handelingen vastgelegde 
limieten of alternatieve regelingen hebben 
tevens voorrang op eventuele maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
van deze richtlijn hebben opgelegd.

Motivering

Er dienen geen automatische limieten te worden vastgesteld voor alternatieve regelingen. 
Afhankelijk van de marktstructuur kunnen automatische drempels de liquiditeit in negatieve zin 
beïnvloeden op transparante handelsplatforms en het risico inhouden dat OTC-handel erdoor 
wordt gestimuleerd. De limieten moeten niet van toepassing zijn op het aantal contracten per 
persoon. Indien een limiet wordt ingesteld op grondstoffenderivaten, moet deze betrekking 
hebben op de openstaande posities (bedoeld in artikel 59 en artikel 72, lid 1, onder g).

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met het aantal contracten dat
een persoon gedurende een bepaalde 
periode kan sluiten, alsook van het vereiste 
gelijkwaardige effect van de alternatieve 
regelingen die overeenkomstig lid 1 zijn 
getroffen en van de voorwaarden voor het 
verlenen van vrijstellingen. Bij de 
vaststelling van de limieten of alternatieve 
regelingen wordt rekening gehouden met 
de in lid 1 bedoelde voorwaarden en met 
de limieten die door gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's zijn vastgesteld.
De in de gedelegeerde handelingen 
vastgelegde limieten of alternatieve 
regelingen hebben tevens voorrang op 
eventuele maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 72, lid 
1, onder g), van deze richtlijn hebben 

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
de limieten op of de alternatieve regelingen 
in verband met de uitzettingen in 
grondstoffenderivaten van een persoon 
gedurende een bepaalde periode, alsook 
van het vereiste gelijkwaardige effect van 
de alternatieve regelingen die 
overeenkomstig lid 1 zijn getroffen en van 
de voorwaarden voor het verlenen van 
vrijstellingen. Bij de vaststelling van de 
limieten of alternatieve regelingen wordt 
rekening gehouden met de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en met de limieten 
die door gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's zijn vastgesteld. De in de 
gedelegeerde handelingen vastgelegde 
limieten of alternatieve regelingen hebben 
tevens voorrang op eventuele maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder g), 
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opgelegd. van deze richtlijn hebben opgelegd.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
in realtime de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
wekelijks de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

Motivering

Rapportagevoorschriften moeten proportioneel zijn voor niet-financiële ondernemingen. 
Platforms hebben geen realtime informatie nodig om te voorzien in wekelijkse verslagen 
betreffende de posities. Realtime verslaglegging zou extreem kostbaar en belastend zijn voor 
niet-financiële ondernemingen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om haar taken met betrekking tot 
de grondstoffenmarkten doeltreffend te 
kunnen vervullen en voor een goede 
coördinatie van de toezichtactiviteiten te 
kunnen zorgen tussen de aangewezen 
nationale bevoegde autoriteiten die met 
die markten zijn belast, richt de ESMA 
een specifieke afdeling voor 
grondstoffenmarkten op.

Motivering

Op grond van de belangrijke rol van de grondstoffenmarkten is specifieke deskundigheid vereist. 
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Om in het belang van bonafide hedgers, de bredere economie en private personen, die de 
gevolgen van stijgende grondstoffenprijzen ondervinden, toezicht te kunnen houden op de 
grondstoffenmarken, moet de ESMA over een aparte, gespecialiseerde afdeling voor 
grondstoffenmarkten beschikken.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 93 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

(2) De in artikel 93 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt met perioden 
van dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad uiterlijk 
drie maanden voor het einde van elke 
periode bezwaar maakt tegen een 
dergelijke verlenging.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen deze maatregelen toe 
vanaf […], met uitzondering van de 
bepalingen tot omzetting van artikel 67, lid 
2, die van toepassing zijn vanaf [2 jaar na 
de toepassingsdatum van de rest van de 
richtlijn].

De lidstaten passen deze maatregelen toe 
vanaf ...*, met uitzondering van de 
bepalingen tot omzetting van artikel 67, lid 
2, die van toepassing zijn vanaf ...**.

De lidstaten passen de voorschriften pas 
met ingang van ...** in hun volledigheid 
toe op personen wier hoofdbedrijf bestaat 
in het voor eigen rekening handelen in 
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grondstoffen en/of grondstoffenderivaten.
Wanneer personen die voor eigen 
rekening in grondstoffen en/of 
grondstoffenderivaten handelen deel 
uitmaken van een groep waarvan het 
hoofdbedrijf bestaat in het verrichten van 
andere beleggingsdiensten in de zin van 
deze richtlijn of bankdiensten in de zin 
van Richtlijn 2000/12/EG, is de derde 
alinea 3 van toepassing.
___________
* PB: gelieve de datum van twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te voegen.
* PB: gelieve de datum van twee jaar na 
de aanvang van de algemene toepassing 
van de bepalingen van deze richtlijn in te 
voegen, overeenkomstig alinea 3.

Motivering

De MiFID-richtlijn wordt in de toekomst ook toegepast op marktdeelnemers die tot dusver niet 
onder het toepassingsgebied vielen. Deze moeten voor het eerst aan de complexe voorschriften 
voldoen en dienovereenkomstige wijzigingen doorvoeren. Dit in tegenstelling tot financiële 
ondernemingen, die slechts aan aanvullende vereisten moeten voldoen. Daarom moet voor de 
eerstgenoemde groep een ruimere implementatietermijn worden vastgesteld.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling C – punt 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt , een OTF,
en/of een MTF.

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt, een OTF,
en/of een MTF, niet voor commerciële 
doeleinden zijn bestemd en niet over de 
kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten beschikken;
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Motivering

Termijnproducten die door middel van materiële levering worden afgewikkeld zijn van essentieel 
belang voor commerciële ondernemingen. Wanneer deze producten als financiële instrumenten 
worden beschouwd, heeft dit disproportionele consequenties voor niet-financiële ondernemingen 
met inbegrip van negatieve gevolgen op de volgende terreinen:
- een verminderde mogelijkheid gebruik te maken van de in artikel 2, lid 1, onder i genoemde 

vrijstelling op grond van nevenactiviteiten;
- de naleving van de marktmisbruikverordening;
- een grotere kans dat niet-financiële ondernemingen bij de inname van posities de in de 

verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur opgenomen clearingdrempel 
overschrijden en worden onderworpen aan de clearingverplichting.

- termijncontracten die door middel van materiële levering worden afgewikkeld zouden 
worden onderworpen aan positielimieten.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling C – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Andere, niet in deel C, punt 6, vermelde 
opties, futures, swaps, termijncontracten en 
andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering en niet voor commerciële 
doeleinden bestemd zijn, en die de 
kenmerken van andere afgeleide financiële 
instrumenten hebben, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of de clearing 
en afwikkeling via erkende clearinghouses 
geschiedt en of er regelmatig sprake is van
"margin calls" (verzoek om storting van 
extra zekerheden).

(7) Andere, niet in deel C, punt 6, vermelde 
opties, futures, swaps, termijncontracten en 
andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, waarbij geen 
afwikkeling in de vorm van materiële 
levering wordt beoogd en die niet voor 
commerciële doeleinden bestemd zijn, en 
die de kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten hebben, waarbij 
o.a. in aanmerking wordt genomen of de 
clearing en afwikkeling via erkende 
clearinghouses geschiedt en of er 
regelmatig sprake is van "margin calls"
(verzoek om storting van extra 
zekerheden);

Motivering

De definitie van met grondstoffen verband houdende financiële instrumenten moet worden 
gewijzigd door de levering van producten op een toekomstig tijdstip uitdrukkelijk uit te sluiten, 
omdat alleen zo voldoende duidelijk wordt dat deze producten ongeacht de plaats van uitvoering 
niet als "afgeleide financiële instrumenten" worden beschouwd. Dit voorstel is erop gericht de 
EU-wetgeving in lijn te brengen met de definitie van swaps in de Amerikaanse Dodd-Frank Act.
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