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Ændringsforslag 21
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den 23. september 2009 vedtog 
Kommissionen tre forslag til forordning 
om oprettelse af et europæisk 
finanstilsynssystem, herunder oprettelsen 
af tre europæiske tilsynsmyndigheder, der 
skal bidrage til en ensartet anvendelse af 
EU-lovgivningen og etableringen af fælles 
regulerings- og tilsynsmæssig 
standardisering og praksis af høj kvalitet. 
Disse er Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) oprettet ved 
forordning (EU) nr. …/…, Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
oprettet ved forordning (EU) nr. …/… og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) oprettet ved forordning (EU) nr. 
…/…

(3) Den 23. september 2009 vedtog 
Kommissionen tre forslag til forordning 
om oprettelse af et europæisk 
finanstilsynssystem, herunder oprettelsen 
af tre europæiske tilsynsmyndigheder, der 
skal bidrage til en ensartet anvendelse af 
EU-lovgivningen og etableringen af fælles 
regulerings- og tilsynsmæssig 
standardisering og praksis af høj kvalitet. 
Disse er Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed) (EBA), oprettet 
ved forordning (EU) nr. 1093/2010, Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger)(EIOP
A) oprettet ved forordning (EU) nr. 
1094/2010, og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed ((Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) 
(ESMA), oprettet ved forordning (EU) 
nr.1095/2010 [EIOPA]. Disse 
tilsynsmyndigheder vil spille en afgørende 
rolle i at sikre den finansielle stabilitet i 
finanssektoren.   Det er derfor vigtigt 
løbende at sikre, at udviklingen af deres 
arbejde er et spørgsmål med høj politisk 
prioritet, og at der afsættes passende 
ressourcer hertil.

Or. en

Ændringsforslag 22
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Over-the-counter (OTC) derivater er 
ugennemsigtige, fordi de er privat 
forhandlede kontrakter, og alle oplysninger 
desangående er som regel kun tilgængelige 
for de kontraherende parter. De skaber et 
indviklet net af gensidig afhængighed, der 
kan gøre det vanskeligt at identificere de 
pågældende risicis art og omfang. 
Finanskrisen har vist, at disse 
karakteristika øger usikkerheden i perioder 
med pres på markedet og dermed bringer 
den finansielle stabilitet i fare. Denne 
forordning indeholder en række 
bestemmelser, der har til formål at reducere 
disse risici og øge gennemsigtigheden i 
forbindelse med derivatkontrakter.

(4) Over-the-counter (OTC) derivater er 
ugennemsigtige, fordi de er privat 
forhandlede kontrakter, og alle oplysninger 
desangående er som regel kun tilgængelige 
for de kontraherende parter. De skaber et 
indviklet net af gensidig afhængighed, der 
kan gøre det vanskeligt at identificere de 
pågældende risicis art og omfang. 
Finanskrisen har vist, at disse 
karakteristika øger usikkerheden i perioder 
med pres på markedet og dermed bringer 
den finansielle stabilitet i fare. Denne 
forordning indeholder en række 
bestemmelser, der har til formål at reducere 
disse risici ved at øge gennemsigtigheden i 
forbindelse med derivatkontrakter. Større 
gennemsigtighed i forbindelse med OTC 
vil også fremme tilliden mellem 
markedsaktører, lette effektiv 
prisdannelse, styrke beskyttelsen af 
investorer og give forbedret tidlig varsling 
af tilstedeværelse og omfanget af 
problemer under udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 23
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Over-the-counter (OTC) derivater er 
ugennemsigtige, fordi de er privat
forhandlede kontrakter, og alle oplysninger 
desangående er som regel kun tilgængelige 
for de kontraherende parter. De skaber et 
indviklet net af gensidig afhængighed, der 
kan gøre det vanskeligt at identificere de 
pågældende risicis art og omfang. 
Finanskrisen har vist, at disse 

(4) Over-the-counter (OTC) derivater er 
ugennemsigtige, fordi de er privat 
forhandlede kontrakter, og alle oplysninger 
desangående er som regel kun tilgængelige 
for de kontraherende parter. Det er 
nødvendigt, at disse finansielle 
instrumenter bliver mere gennemsigtige 
og tilgængelige. De skaber et indviklet net 
af gensidig afhængighed, der kan gøre det 
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karakteristika øger usikkerheden i perioder 
med pres på markedet og dermed bringer 
den finansielle stabilitet i fare. Denne 
forordning indeholder en række 
bestemmelser, der har til formål at reducere 
disse risici og øge gennemsigtigheden i 
forbindelse med derivatkontrakter.

vanskeligt at identificere de pågældende 
risicis art og omfang. Finanskrisen har vist, 
at disse karakteristika øger usikkerheden i 
perioder med pres på markedet og dermed 
bringer den finansielle stabilitet i fare. 
Denne forordning indeholder en række 
bestemmelser, der har til formål at reducere 
disse risici og øge gennemsigtigheden i 
forbindelse med derivatkontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 24
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at få et fyldestgørende billede af 
markedet bør både clearede og ikke-
clearede kontrakter indberettes til 
transaktionsregistre.

(23) For at få et fyldestgørende billede af 
markedet bør både clearede og ikke-
clearede kontrakter indberettes til 
transaktionsregistre inden for en kort frist.

Or. en

Ændringsforslag 25
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør for så vidt angår clearings- og 
indberetningsforpligtelserne fastsættes 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har en 
præventiv virkning. Medlemsstaterne bør 
håndhæve disse sanktioner på en sådan 
måde, at reglerne ikke mister deres 
effektivitet.

(25) Der bør for så vidt angår clearings- og 
indberetningsforpligtelserne fastsættes 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har en 
præventiv virkning. Medlemsstaterne bør 
håndhæve disse sanktioner på en sådan 
måde, at reglerne ikke mister deres 
effektivitet. Medlemsstaterne bør sikre, at 
sanktioner, der er blevet pålagt, 
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offentliggøres, og at evalueringsrapporter 
om effektiviteten af de eksisterende regler 
offentliggøres med regelmæssige 
mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 26
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 37 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) CCP'er bør have en solid 
risikostyringsstruktur med henblik på at 
styre kreditrisici, likviditetsrisici samt 
operationelle og andre risici, herunder de 
risici, som de er udsat for eller påfører 
andre enheder som følge af et indbyrdes 
afhængighedsforhold. CCP'er bør have 
passende procedurer og mekanismer til at 
håndtere et clearingsmedlems 
misligholdelse. For at reducere 
afsmitningseffekten af en sådan 
misligholdelse bør CCP'er have strenge 
krav til deltagelse, opkræver passende 
initialmarginer, oprette en 
misligholdelsesfond samt råde over andre 
finansielle ressourcer til at dække 
potentielle tab.

(37) CCP'er bør have en solid 
risikostyringsstruktur med henblik på at 
styre kreditrisici, likviditetsrisici samt 
operationelle og andre risici, herunder de 
risici, som de er udsat for eller påfører 
andre enheder som følge af et indbyrdes 
afhængighedsforhold. CCP'er bør have 
passende procedurer og mekanismer til at 
håndtere et clearingsmedlems 
misligholdelse. For at reducere 
afsmitningseffekten af en sådan 
misligholdelse bør CCP'er have strenge 
krav til deltagelse, opkræver passende 
initialmarginer, oprette en 
misligholdelsesfond samt råde over andre 
finansielle ressourcer til at dække 
potentielle tab. CCP'er bør som led i 
risikostyringsfunktionen og for at dække 
deres eksponering over for 
clearingsmedlemmer kun acceptere 
særdeles likvid sikkerhedsstillelse med 
minimal kredit- og markedsrisiko. Den 
type aktiver, der kan accepteres som 
sikkerhedsstillelse, bør i en vis grad kunne 
tilpasses modpartens art. For så vidt 
angår ikke-finansielle modparter, bør 
CCP'er i givet fald kunne acceptere 
bankgarantier eller tilsvarende aktiver 
som sikkerhedsstillelse.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 47 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) For at kunne føre effektivt tilsyn med 
transaktionsregistre bør ESMA have ret til 
at foretage undersøgelser og kontrolbesøg 
på stedet.

(47) For at kunne føre effektivt tilsyn med 
transaktionsregistre bør ESMA have 
beføjelse til at foretage undersøgelser og 
kontrolbesøg på stedet.

Or. en

Ændringsforslag 28
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) "uafhængigt bestyrelsesmedlem": et 
medlem af bestyrelsen, der ikke har nogen 
erhvervsmæssige, familiemæssige eller 
andre bånd, der skaber en interessekonflikt 
i forhold til CCP'en, dens kontrollerende 
aktionær(er) eller ledelse eller dens 
clearingmedlemmer eller ledelse

(21) "uafhængigt bestyrelsesmedlem": et 
medlem af bestyrelsen, der ikke har nogen 
tidligere eller nuværende 
erhvervsmæssige, familiemæssige eller 
andre bånd, der skaber en interessekonflikt 
i forhold til CCP'en, dens kontrollerende 
aktionær(er) eller ledelse eller dens 
clearingmedlemmer eller ledelse

Or. en

Ændringsforslag 29
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter clearer alle OTC- 1. Finansielle modparter og ikke-
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derivatkontrakter, der anses som 
clearningskvalificerede i henhold til artikel 
4 og er indgået med andre finansielle 
modparter i de relevante CCP'er, som er 
anført i registret i artikel 4, stk. 4.

finansielle modparter som omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, clearer alle OTC-
derivatkontrakter, der anses som 
clearningskvalificerede i henhold til artikel 
4 og er indgået med andre finansielle 
modparter i de relevante CCP'er, som er 
anført i registret i artikel 4, stk. 4. Ingen af 
modparterne er underlagt 
clearingsforpligtelsen, hvis mindst én af 
dem er en ikke-finansiel modpart, som er 
under clearingsgrænseværdien.

Or. en

Ændringsforslag 30
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter clearer alle OTC-
derivatkontrakter, der anses som 
clearningskvalificerede i henhold til artikel 
4 og er indgået med andre finansielle 
modparter i de relevante CCP'er, som er 
anført i registret i artikel 4, stk. 4.

1. Finansielle modparter clearer alle OTC-
derivatkontrakter, der anses som 
clearningskvalificerede i henhold til artikel 
4 og er indgået med andre finansielle 
modparter i de relevante CCP'er, som er 
anført i registret i artikel 4, stk. 4. Ingen af 
modparterne er underlagt 
clearingsforpligtelsen, hvis mindst én af 
dem er en ikke-finansiel modpart, som er 
under clearingsgrænseværdien som 
omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 31
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter clearer alle OTC-
derivatkontrakter, der anses som 
clearningskvalificerede i henhold til artikel 
4 og er indgået med andre finansielle 
modparter i de relevante CCP'er, som er 
anført i registret i artikel 4, stk. 4.

1. Finansielle modparter og ikke-
finansielle modparter som omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, clearer alle OTC-
derivatkontrakter, der anses som 
clearningskvalificerede i henhold til artikel 
4 og er indgået med andre finansielle 
modparter i de relevante CCP'er, som er 
anført i registret i artikel 4, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Hvis en ikke-finansiel modpart ikke overstiger clearingsgrænseværdien, bør den ikke skulle 
tvinges til at cleare sine OTC-derivatkontrakter, udelukkende fordi dens modpart er en 
finansiel institution eller ikke-finansiel modpart, der overstiger en sådan grænseværdi. I 
modsat vil hele grænseværdimetoden og testen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, være 
meningsløs. Dette vil endvidere have den utilsigtede konsekvens, at ikke-finansielle modparter 
skulle undgå at gennemføre transaktioner med finansielle institutioner.

Ændringsforslag 32
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Clearingsforpligtelsen i henhold til stk. 1 
finder ikke anvendelse på OTC-
derivatkontrakter, der er indgået af en 
finansiel modpart eller en ikke-finansiel 
modpart som omhandlet i artikel 7, stk. 2, 
med sit moderselskab, datterselskab eller 
et andet datterselskab under det samme 
moderselskab.

Or. en

Begrundelse

Ikke-finansielle enheder anvender ofte en enkelt enhed for at begrænse koncernrisici.  Det bør 
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derfor være muligt at overføre kommerciel risiko inden for koncernen uden at udløse 
indberetningskrav og clearingsforpligtelser.  I mange tilfælde kan der være lovkrav, der 
bestemmer, hvilke koncernselskaber kan anvende eksterne modparter for at begrænse 
kommercielle risici. Undtagelser for koncerninterne transaktioner anerkendes også i andre 
centrale dele af lovgivningen vedrørende de finansielle markeder(f.eks. MiFID-direktivet).    

Ændringsforslag 33
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter som omhandlet 
i artikel 7, stk. 2, der indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande.

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter som omhandlet 
i artikel 7, stk. 2, der indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande, der ligeledes er enten 
finansielle modparter eller ikke-
finansielle modparter, som overstiger 
clearingsgrænseværdien.

Or. en

Ændringsforslag 34
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter som omhandlet 
i artikel 7, stk. 2, der indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande.

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter som omhandlet 
i artikel 7, stk. 2, der indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande. Clearingsforpligtelsen udløses 
ikke, hvis en ikke-finansiel modpart, der 
ikke er omfattet af clearingsforpligtelsen, 



AM\858999DA.doc 11/39 PE460.628v01-00

DA

indgår OTC-derivatkontrakter med andre 
finansielle eller ikke finansielle 
modparter.

Or. de

Ændringsforslag 35
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter som omhandlet 
i artikel 7, stk. 2, der indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande.

Ingen af modparterne er underlagt 
clearingsforpligtelsen, hvis mindst én af 
dem er en ikke-finansiel modpart, som er 
under clearingsgrænseværdien som 
omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Hvis en ikke-finansiel modpart ikke overstiger clearingsgrænseværdien, bør den ikke skulle 
tvinges til at cleare sine OTC-derivatkontrakter, udelukkende fordi dens modpart er en 
finansiel institution eller ikke-finansiel modpart, der overstiger en sådan grænseværdi. I 
modsat fald vil hele grænseværdimetoden og testen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, 
være meningsløs. Dette vil endvidere have den utilsigtede konsekvens, at ikke-finansielle 
modparter skulle undgå at gennemføre transaktioner med finansielle institutioner.

Ændringsforslag 36
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter som omhandlet 

Denne clearingsforpligtelse finder også 
anvendelse på finansielle modparter og 
ikke-finansielle modparter, der overstiger 
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i artikel 7, stk. 2, der indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande.

clearingsgrænseværdien som omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, og som indgår 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter med enheder fra 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen er nødvendigt for at øge klarheden af teksten.

Ændringsforslag 37
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Clearingsforpligtelsen i henhold til 
ovenstående afsnit finder ikke anvendelse 
på OTC-derivatkontrakter, der er indgået 
af en finansiel modpart eller en ikke-
finansiel modpart med sit moderselskab, 
datterselskab eller et andet datterselskab 
under det samme moderselskab.

Or. de

Begrundelse

Interne transaktioner i forbindelse med likviditets- og/eller risikostyring inden for en koncern 
bør være fritaget for forpligtelsen til CCP-clearing, da det i modsat fald ikke vil fremme en 
effektiv likviditets- og/eller risikostyring inden for en koncern. 

Ændringsforslag 38
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovenstående afsnit finder ikke anvendelse 
på OTC-derivatkontrakter, der er indgået 
af en finansiel institution eller en ikke-
finansiel institution med sit moderselskab, 
datterselskab eller et andet datterselskab 
under det samme moderselskab.

Or. de

Begrundelse

Interne transaktioner i forbindelse med likviditets- og/eller risikostyring inden for en koncern 
bør være fritaget for forpligtelsen til CCP-clearing, da det i modsat fald ikke vil fremme en 
effektiv likviditets- og/eller risikostyring inden for en koncern. 

Ændringsforslag 39
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) datoen for, hvornår 
clearingsforpligtelsen træder i kraft.

(b) datoen for, hvornår 
clearingsforpligtelsen træder i kraft, som 
ikke kan være tidligere end datoen for 
denne forordnings ikrafttræden, og 
tidsrammen for, hvornår modparter eller 
kategorier af modparter er omfattet af 
clearingsforpligtelsen.

Or. en

Ændringsforslag 40
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den træffer sin afgørelse, foretager 
ESMA en offentlig høring, og i givet fald
høres de kompetente myndigheder i 
eventuelle tredjelande.

Inden den træffer sin afgørelse, foretager 
ESMA en offentlig høring af de 
kompetente europæiske myndigheder og
tredjelandsmyndigheder, der har ansvar 
for de specifikke handelsmarkeder. Deres 
faglige evaluering skal tages i betragtning 
ved afgørelsen om, hvorvidt 
clearingsforpligtelsen i henhold til artikel 
3 finder anvendelse på en derivatklasse. 

Or. de

Ændringsforslag 41
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig følgende derivatklasser på 
råvaremarkederne skal være udelukket 
fra en clearingsforpligtelse i henhold til 
denne artikels stk. 2 og 3 i betragtning af,
at de er uegnet til standardisering:
- langfristede energiindkøbs- og 
forsyningsaftaler 
- energiindkøbs- og forsyningsaftaler med 
mængdefleksibilitet
-energiindkøbs- og forsyningsaftaler med 
"take or pay"-forpligtelser 
-aftaler, der binder prisen til illikvide 
indekser eller indekser, der ikke fastsættes 
dagligt.

Or. de
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Ændringsforslag 42
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af stk. 3 og 3a kan ESMA 
udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastslå, om modparter 
eller OTC-derivatkontrakter vil kunne 
indebære en trussel mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og 
integritet eller stabiliteten i hele eller en 
del af det finansielle system i EU.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit nævnte 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010*.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
30. juni 2012.
* EUT: Indsæt venligst nummeret på
forordningen indeholdt i dokument PE-
CONS 42/10.

Or. en

Ændringsforslag 43
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ESMA identificerer og giver efter eget 
initiativ og i samråd med Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici 

5. ESMA identificerer og giver efter eget 
initiativ og i samråd med Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici og efter 
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Kommissionen meddelelse om de klasser 
af derivatkontrakter, der bør optages i dets 
offentlige register, men for hvilke ingen 
CCP endnu ikke har modtaget 
godkendelse.

høring af de kompetente europæiske 
myndigheder og tredjelandsmyndigheder, 
der har ansvar for de specifikke 
handelsmarkeder, Kommissionen 
meddelelse om de klasser af 
derivatkontrakter, der bør optages i dets 
offentlige register, men for hvilke ingen 
CCP endnu ikke har modtaget 
godkendelse.

Or. de

Ændringsforslag 44
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er et transaktionsregister ikke i stand til
at registrere oplysningerne om en OTC-
derivatkontrakt, skal de finansielle 
modparter indberette oplysningerne om 
deres positioner i disse kontrakter til den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
henhold til artikel 48 i direktiv 2004/39/EF.

2. Er et transaktionsregister ikke i stand til 
at registrere oplysningerne om en OTC-
derivatkontrakt, skal de finansielle 
modparter indberette oplysningerne om 
deres OTC-derivatkontrakter til den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
henhold til artikel 48 i direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der
skal være Kommissionen i hænde senest 
den 30. juni 2012.

ESMA forelægger efter offentlige 
høringer disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 30. juni 2012.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, som 
overstiger den informationsgrænseværdi, 
der skal fastsættes i henhold til stk. 3, litra 
a), underretter den kompetente 
myndighed, der udpeges i henhold til 
artikel 48 i direktiv 2004/39/EF, derom 
med en begrundelse for at have taget disse 
positioner.

udgår

Sådanne ikke-finansielle modparter er 
omfattet af indberetningspligten som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Clearingsgrænseværdien giver et tilstrækkeligt grundlag til at fastslå en hensigtsmæssig 
clearingpolitik. Informationsgrænseværdien ville være en yderligere bureaukratisk byrde for 
ikke-finansielle institutioner snarere end fordel for OTC-derivatmarkederne.

Ændringsforslag 47
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, som 
overstiger den clearingsgrænseværdi, der 
skal fastsættes i henhold til stk. 3, litra b), 
er omfattet af clearingsforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 3 for så vidt angår alle 

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
nettopositioner og eksponeringer i OTC-
derivatkontrakter, som overstiger den 
clearingsgrænseværdi, der skal fastsættes i 
henhold til stk. 3, litra b), i en periode på 
90 på hinanden følgende dage er omfattet 
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deres clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter

af clearingsforpligtelsen som omhandlet i 
stk. 3 for så vidt angår alle 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter og underretter den 
kompetente myndighed, der udpeges i 
henhold til artikel 48 i direktiv 
2004/39/EF, derom.

Or. en

Begrundelse

En clearingsgrænseværdi bør overstiges i 90 på hinanden følgende dage før 
clearingsforpligtelsen kan udløses.   Dette er nødvendigt for at undgå, at en kortvarig 
overtrædelse af clearingsgrænseværdien (f.eks. som følge af et volatilt marked med hensyn til 
prissituationen) udløser clearingsforpligtelsen. Den berørte ikke-finansielle modpart skal 
underrette den kompetente myndighed om en sådan overstigelse af clearingsgrænseværdien.

Ændringsforslag 48
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, som 
overstiger den clearingsgrænseværdi, der 
skal fastsættes i henhold til stk. 3, litra b), 
er omfattet af clearingsforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 3 for så vidt angår alle 
deres clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, som 
overstiger den clearingsgrænseværdi, der 
skal fastsættes i henhold til stk. 3, litra b), 
er omfattet af clearingsforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 3 for så vidt angår alle 
deres clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter, som overstiger 
clearingsgrænseværdien og ikke er 
objektivt målbare som direkte knyttet til 
dens forretningsmæssige aktiviteter, jf. 
stk. 4.

Or. de
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Ændringsforslag 49
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, som 
overstiger den clearingsgrænseværdi, der 
skal fastsættes i henhold til stk. 3, litra b), 
er omfattet af clearingsforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 3 for så vidt angår alle 
deres clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
nettopositioner og eksponeringer i OTC-
derivatkontrakter, som overstiger den 
clearingsgrænseværdi, der skal fastsættes i 
henhold til stk. 3, litra b), i en periode på 
90 på hinanden følgende dage er omfattet 
af clearingsforpligtelsen som omhandlet i 
stk. 3 for så vidt angår alle deres 
clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter

Or. de

Begrundelse

Det er urimeligt, at transaktioner, der er objektivt målbare som direkte knyttet til 
forretningsmæssige aktiviteter, ikke tages i betragtning ved beregningen af positioner, men at 
disse ikke desto mindre er omfattet af clearingsforpligtelsen, hvis clearingsgrænseværdien 
overskrides.

Ændringsforslag 50
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, som
overstiger den clearingsgrænseværdi, der 
skal fastsættes i henhold til stk. 3, litra b), 
er omfattet af clearingsforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 3 for så vidt angår alle 
deres clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter

2. Ikke-finansielle modparter, der tager 
positioner i OTC-derivatkontrakter, således 
at den gennemsnitlige position i løbet af 
90 dage overstiger den grænseværdi, der 
er fastsat i henhold til stk. 3, litra b), er 
omfattet af clearingsforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 3 for så vidt angår alle 
deres clearingskvalificerede OTC-
derivatkontrakter
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Or. en

Ændringsforslag 51
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i stk. 2 tages der ikke hensyn 
til derivatkontrakter, der indgås af en 
ikke-finansiel modpart, og som er 
objektivt målbare som direkte knyttet til 
denne modparts forretningsmæssige 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 52
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) informationsgrænseværdien udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorledes en ikke-finansiel modpart kan fastslå, at et OTC-derivat er objektivt 
målbart som direkte knyttet til denne enheds forretningsmæssige aktiviteter. Der bør være en 
analyse af de andre, ikke-IAS 39-derivattransaktioner. Denne analyse bør foretages at 
selskabet selv og certificeres af en uafhængig ekstern revisor. For at sikre, at disse rapporter 
er af den højeste kvalitet og seriøsitet, kan tilsynsorganet have ret til at foretage 
stikprøvekontrol og stille spørgsmål, som selskabet ville være retlig forpligtet til at besvare.
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Ændringsforslag 53
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) kriterierne, hvorefter OTC-
derivatkontrakter anses for at være 
objektivt målbare som direkte knyttet til 
en ikke-finansiel modparts 
forretningsmæssige aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 54
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) kriterierne, hvorefter OTC-
derivatkontrakter anses for at være 
objektivt målbare som direkte knyttet til 
en ikke-finansiel modparts 
forretningsmæssige aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 55
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriteriet hvorefter en OTC-
derivatkontrakt anses for at være objektivt 
målbar som direkte knyttet til 
forretningsmæssige aktiviteter. De 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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som omhandlet i første afsnit skal tage 
hensyn til eksisterende lovgivning og 
generelt anerkendte standarder og 
revisionsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorledes en ikke-finansiel modpart kan fastslå, at et OTC-derivat er objektivt 
målbart som direkte knyttet til denne enheds forretningsmæssige aktiviteter. Der bør være en 
analyse af de andre, ikke-IAS 39-derivattransaktioner. Denne analyse bør foretages af 
virksomheden selv og certificeres af en uafhængig ekstern revisor. For at sikre, at disse 
rapporter er af den højeste kvalitet og seriøsitet kan tilsynsorganet have ret til at foretage 
stikprøvekontrol og stille spørgsmål, som selskabet ville være retlig forpligtet til at besvare.

Ændringsforslag 56
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage hensyn til 
eksisterende lovgivning og generelt 
anerkendte standarder og 
revisionsprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Der bør være en analyse af de andre, ikke-IAS 39-derivattransaktioner, som foretages af 
virksomheden selv og certificeres af en uafhængig ekstern revisor. For at sikre, at disse 
rapporter er af den højeste kvalitet skal tilsynsorganet have ret til at undersøge og høre 
virksomhederne. 
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Ændringsforslag 57
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage hensyn til 
eksisterende lovgivning og generelt 
anerkendte standarder og 
revisionsprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Der bør være en analyse af de andre, ikke-IAS 39-derivattransaktioner, som foretages af 
virksomheden selv og certificeres af en uafhængig ekstern revisor. For at sikre, at disse 
rapporter er af den højeste kvalitet skal tilsynsorganet have ret til at undersøge og høre 
virksomhederne. 

Ændringsforslag 58
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse grænseværdier fastsættes under 
hensyntagen til den systemiske relevans af 
summen af modparternes nettopositioner 
og eksponeringer for hver derivatklasse.

Disse grænseværdier fastsættes under 
hensyntagen til den systemiske relevans af 
summen af modparternes nettopositioner 
og eksponeringer for hver OTC-
derivatklasse. Den systemiske relevans af 
summen af nettopositioner og 
eksponeringer af OTC-derivater skal 
vurderes på grundlag af passende 
kvantitative og kvalitative kriterier for 
hver OTC-derivatklasse. I den forbindelse 
skal der navnlig tages hensyn til 
kreditrisikoeksponeringen i forbindelse 
med aftaler med systemisk relevante 
finansielle institutioner.



PE460.628v01-00 24/39 AM\858999DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Forordningen skal indeholde de væsentligste kriterier for at fastslå grænseværdien og ikke 
udelukkende overlade det til ESMA. Clearingsforpligtelsen skal ses på baggrund af graden af 
den systemiske risiko som ikke-finansielle institutioner påtager sig ved OTC-
derivatkontrakter.

Ændringsforslag 59
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den systemiske relevans af summen af 
nettopositioner og eksponeringer af OTC-
derivater skal vurderes på grundlag af 
passende kvantitative og kvalitative 
kriterier for hver OTC-derivatklasse, 
navnlig på grundlag af 
kreditrisikoeksponeringen over for 
systemisk relevante finansielle 
institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 60
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i stk. 2 tages der ikke hensyn til 
derivatkontrakter, der indgås af en ikke-
finansiel modpart, og som er objektivt 
målbare som direkte knyttet til denne 
modparts forretningsmæssige aktiviteter.

4. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i stk. 2 tages der ikke hensyn til 
derivatkontrakter, der indgås af en ikke-
finansiel modpart, og som er objektivt 
målbare som direkte knyttet til denne 
modparts forretningsmæssige aktiviteter.
Transaktioner, der skal sikre eller 



AM\858999DA.doc 25/39 PE460.628v01-00

DA

optimere forretningsmæssige aktiviteter, 
anses navnlig for at være objektivt 
målbare som direkte knyttet til denne 
modparts forretningsmæssige aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 61
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i stk. 2 tages der ikke hensyn til 
derivatkontrakter, der indgås af en ikke-
finansiel modpart, og som er objektivt 
målbare som direkte knyttet til denne 
modparts forretningsmæssige aktiviteter.

4. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i denne artikel tages der ikke 
hensyn til derivatkontrakter, der indgås af 
en ikke-finansiel modpart, og som er 
objektivt målbare som direkte knyttet til 
denne modparts forretningsmæssige 
aktiviteter med sit moderselskab, 
datterselskab eller et andet datterselskab 
under det samme moderselskab.

Or. en

Begrundelse

Ikke-finansielle enheder anvender ofte en enkelt enhed for at begrænse koncernrisici.  Det bør 
derfor være muligt at overføre kommerciel risiko inden for koncernen uden at udløse
indberetningskrav og clearingsforpligtelser.  I mange tilfælde kan der være lovkrav, der 
bestemmer, hvilke koncernselskaber kan anvende eksterne modparter for at begrænse 
kommercielle risici. Undtagelser for koncerninterne transaktioner anerkendes også i andre 
centrale dele af lovgivningen vedrørende de finansielle markeder(f.eks. MiFID-direktivet).    

Ændringsforslag 62
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i stk. 2 tages der ikke hensyn til 
derivatkontrakter, der indgås af en ikke-
finansiel modpart, og som er objektivt 
målbare som direkte knyttet til denne 
modparts forretningsmæssige aktiviteter.

4. Ved beregningen af positionerne som 
omhandlet i stk. 2 tages der ikke hensyn til 
derivatkontrakter, der indgås af en ikke-
finansiel modpart, og som er objektivt 
målbare som direkte knyttet til at reducere 
den markeds- og kreditrisiko, som denne 
modparts forretningsmæssige aktiviteter er 
eksponeret over for.

Or. en

Ændringsforslag 63
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Clearingsforpligtelsen i artikel 3, stk. 
1, finder ikke anvendelse på OTC-
derivatkontrakter, som er indgået af den 
ikke-finansielle modpart inden den dato, 
hvorfra denne ikke-finansielle modpart er 
pålagt denne clearingsforpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis en ikke-finansiel modpart skal cleare sine eksisterende OTC-derivatkontrakter 
(umiddelbart) efter en relevant overstigelse af clearingsgrænseværdien, vil dette pålægge alle 
selskaber en clearingsforpligtelse. Dette vil resultere i en "clearing cliffedge", henholdsvis 
"clearingchok". Ikke-finansielle modparter bliver tvunget til at cleare hele deres OTC-
derivatporteføjle på en gang. Dette vil føre til betydelige likviditetsrisici.

Ændringsforslag 64
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Clearingsforpligtelsen er gældende, så 
længe den ikke-finansielle modparts 
nettoposition og eksponering i OTC-
derivatkontrakter overstiger 
clearingsgrænseværdien og bortfalder, så 
snart disse nettopositioner og 
eksponeringer befinder sig under 
clearingsgrænseværdien.

Or. en

Begrundelse

Forordningen er uklar om clearingsbehandlingen. En ikke-finansiel modpart bør altid være 
undtaget fra clearingsforpligtelsen, hvis dens positioner i OTC-derivatkontrakterer er under 
eller falder under clearingsgrænseværdien. I modsat fald vil der foreligge forskelsbehandling 
mellem ikke-finansielle modparter, der ikke overstiger clearingsgrænseværdien, og de ikke-
finansielle modparter, der falder under den.

Ændringsforslag 65
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle eller ikke-finansielle 
modparter som omhandlet i artikel 7, stk. 
2, der indgår en OTC-derivatkontrakt, som 
ikke cleares af en CCP, sikrer, at der 
forefindes passende procedurer og 
ordninger til at måle, overvåge og reducere 
operationelle risici og kreditrisici, idet 
disse mindst skal omfatte:

1. Finansielle eller ikke-finansielle 
modparter som omhandlet i artikel 7, stk. 
2, der indgår en OTC-derivatkontrakt, som 
ikke cleares af en CCP, sikrer, at der 
forefindes passende procedurer og 
ordninger til at måle, overvåge og reducere 
operationelle risici og kreditrisici,  idet 
disse navnlig skal omfatte:

Or. de
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Ændringsforslag 66
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra b) er værdien af 
udestående kontrakter markedsværdien 
på dagsbasis, og 
risikostyringsprocedurerne skal kræve 
rettidig, præcis og på passende vis adskilt 
udveksling af garantier eller passende og 
forholdsmæssig kapitalbesiddelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 67
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelserne i henhold til litra a) og b) 
finder kun anvendelse på ikke-finansielle 
institutioner, der er underlagt 
clearingsforpligtelsen, jf., artikel 7, stk. 2, 
og kun fra det tidspunkt, hvorfra 
clearingsforpligtelsen er indtrådt. 

Or. de

Begrundelse

Såfremt risikoreduktionsteknikkerne i artikel 8 også finder anvendelse på ikke-finansielle 
institutioner,  selv om de ikke har en clearingsforpligtelse, vil princippet om at fritage ikke-
finansielle institutioner fra clearingsforpligtelsen blive vendt på hovedet.  
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Ændringsforslag 68
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvori fastsættes det maksimalt 
tilladte tidsinterval mellem indgåelsen af 
en OTC-derivatkontrakt og bekræftelsen 
som omhandlet i stk. 1, litra a).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 69
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [7 til 7d] i 
forordning …/… [ESMA-forordningen].

udgår

Or. de

Ændringsforslag 70
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
30. juni 2012.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 71
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvori fastsættes de ordninger 
og sikkerheds- og kapitalniveauer, der 
kræves i henhold til stk. 1, litra b), og i 
stk. 1, andet afsnit.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 72
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afhængig af modpartens retlige form 
vedtages de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, enten i overensstemmelse med 
artikel [7 til 7d] i forordning (EU) nr. 
…/… [EBA-forordningen], artikel [7 til 
7d] i forordning (EU) nr. …/… [ESMA-
forordningen] eller artikel [7 til 7d] i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA-
forordningen].

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 73
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA, ESMA og EIOPA udarbejder 
sammen et fælles udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
30. juni 2012.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 74
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af reglerne i dette afsnit og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. Disse 
sanktioner omfatter mindst administrative 
bøder. Sanktionerne skal være effektive, 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have præventiv virkning.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af reglerne i dette afsnit og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. Disse 
sanktioner omfatter mindst administrative 
bøder. Sanktionerne skal være effektive, 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have præventiv virkning. Medlemsstaterne
rådfører sig med ESMA under 
fastlæggelsen og tilpasningen af de 
nationale sanktionsregler.

Or. en

Ændringsforslag 75
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansielle og i givet fald 
ikke-finansielle modparter, offentliggør 
enhver sanktion, der er blevet pålagt for 
overtrædelser af artikel 3 til 8, medmindre 
en sådan offentliggørelse vil være til 
alvorlig fare for finansmarkederne eller vil 
forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansielle og i givet fald 
ikke-finansielle modparter, offentliggør 
enhver sanktion, der er blevet pålagt for 
overtrædelser af artikel 3 til 8, medmindre 
en sådan offentliggørelse vil være til 
alvorlig fare for finansmarkederne eller vil 
forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade.
Medlemsstaterne offentliggør med 
regelmæssige mellemrum 
evalueringsrapporter om effektiviteten af 
de anvendte sanktionsregler

Or. en

Ændringsforslag 76
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder tillægges alle de 
tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan udøve deres 
hverv.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder tillægges alle de 
ressourcer og de tilsyns- og 
undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige 
for, at de kan udøve deres hverv.

Or. en

Ændringsforslag 77
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder eller enhver 
anden myndighed informerer hurtigst 
muligt ESMA, kollegiet eller andre 
relevante myndigheder om enhver akut 
situation vedrørende en CCP, herunder 
udviklingen i de finansielle markeder, der 
kan have en negativ indvirkning på 
markedets likviditet og det finansielle 
systems stabilitet i en af de medlemsstater, 
hvor CCP'en eller en af dens 
clearingsmedlemmer er etableret.

De kompetente myndigheder eller enhver 
anden myndighed informerer hurtigst 
muligt ESMA, kollegiet eller andre 
relevante myndigheder om enhver mulig 
eller faktisk akut situation vedrørende en 
CCP, herunder udviklingen i de finansielle 
markeder, der kan have en negativ 
indvirkning på markedets likviditet og det 
finansielle systems stabilitet i en af de 
medlemsstater, hvor CCP'en eller en af 
dens clearingsmedlemmer er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 78
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. CCP'er accepterer kun særdeles likvid 
sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og 
markedsrisiko til dækning af deres 
eksponering over for clearingsmedlemmer. 
De anvender passende haircuts i forhold til 
aktivernes værdi, som afspejler muligheden 
for, at værdien falder i perioden mellem 
deres seneste reevaluering og det tidspunkt, 
hvor de med rimelig kan forventes 
realiseret. De tager hensyn til den 
likviditetsrisiko, som følger af en 
markedsdeltagers misligholdelse, og den 
koncentrationsrisiko for visse aktiver, som 
kan føre til fastsættelse af en acceptabel 
sikkerhedsstillelse og relevante haircuts.

1. CCP'er accepterer kun særdeles likvid 
sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og 
markedsrisiko til dækning af deres 
eksponering over for clearingsmedlemmer. 
For så vidt angår ikke-finansielle 
modparter, kan  bankgarantier eller 
tilsvarende aktiver i givet fald accepteres 
som sikkerhedsstillelse. CCP'erne 
anvender passende haircuts i forhold til 
aktivernes værdi, som afspejler muligheden 
for, at værdien falder i perioden mellem 
deres seneste reevaluering og det tidspunkt, 
hvor de med rimelig kan forventes 
realiseret. De tager hensyn til den 
likviditetsrisiko, som følger af en 
markedsdeltagers misligholdelse, og den 
koncentrationsrisiko for visse aktiver, som 
kan føre til fastsættelse af en acceptabel 
sikkerhedsstillelse og relevante haircuts.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Afsnit V - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit V udgår
Interoperabilitetsaftaler

Or. en

Ændringsforslag 80
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 48 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48 udgår

Interoperabilitetsaftaler
1. CCP'er kan indgå en 
interoperabilitetsaftale med en anden 
CCP, hvis kravene i artikel 49 og 50 er 
opfyldt.
2. Indgår CCP'er en 
interoperabilitetsaftale med en anden 
CCP med henblik på at levere 
serviceydelser til et bestemt 
handelssystem, skal CCP'en have ikke-
diskriminerende adgang til de data, den 
har brug for til at varetage sine 
funktioner fra nævnte bestemte 
handelssystem og til det relevante 
afregningssystem.
3. Muligheden for at indgå en 
interoperabilitetsaftale eller for at få 
adgang til et data feed- eller et 
afviklingssystem, som omhandlet i stk. 1 
og 2, begrænses kun, direkte eller 
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indirekte, med henblik på at kontrollere 
eventuelle risici, som følger af nævnte 
aftale eller adgang.

Or. en

Ændringsforslag 81
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 49 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår

Risikostyring

1. CCP'er, som indgår en 
interoperabilitetsaftale, skal:
(a) indføre passende politikker, 
procedurer og systemer med henblik på 
effektivt at identificere, overvåge og styre 
de yderligere risici, som følger af aftalen, 
således at de kan opfylde deres 
forpligtelser rettidigt
(b) nå til enighed om deres respektive 
rettigheder og forpligtelser, herunder om, 
hvilken lovgivning der finder anvendelse 
på deres forhold
(c) identificere, overvåge og effektivt styre 
kredit- og likviditetsrisici, således at 
misligholdelse hos en CCP's 
clearingsmedlem ikke påvirker en 
interoperabel CCP
(d) identificere, overvåge og tage højde for 
eventuelle indbyrdes 
afhængighedsforhold eller korrelationer 
som følge af en interoperabilitetsaftale, 
som kan påvirke kredit- og likviditetsrisici 
i forbindelse med koncentrationer af 
clearingsmedlemmer og finansielle 
ressourcer samlet i puljer.
Med henblik på litra b) anvender CCP'er 
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de samme bestemmelser om tidspunktet 
for, hvornår overførselsordrer er indgået i 
deres respektive systemer, og tidspunktet 
for, hvornår de ikke kan tilbagekaldes, 
som omhandlet i direktiv 98/26/EF, hvis 
det er relevant.
Med henblik på litra c) indeholder aftalen 
en beskrivelse af, hvordan 
konsekvenserne af misligholdelse skal 
styres, i det tilfælde en af de CCP'er, der 
er indgået en interoperabilitetsaftale med, 
gør sig skyldig i misligholdelse.
Med henblik på litra d) træffer CCP'er 
omfattende kontrolforanstaltninger i 
forbindelse med rehypothecation (dobbelt 
pantsætning) af clearingsmedlemmers 
sikkerhedsstillelse i henhold til aftalen, 
forudsat at de kompetente myndigheder 
tillader det. Aftalen indeholder en 
beskrivelse af, hvordan der er taget højde 
for disse risici under hensyntagen til 
tilstrækkelig dækning og behovet for at 
begrænse afsmitning.
2. Er der er forskel på de 
risikostyringsmodeller, som CCP'er 
bruger til at dække deres eksponering 
over for deres clearingsmedlemmer og 
deres gensidige eksponeringer, skal 
CCP'erne identificere disse forskelle, 
vurdere eventuelle risici som følge heraf 
og træffe foranstaltninger, herunder sikre 
yderligere finansielle ressourcer, som 
begrænser deres betydning for 
interoperabilitetsaftalen og deres 
potentielle konsekvenser med hensyn til 
afsmitningsrisici, samt sikre, at disse 
forskelle ikke påvirker de enkelte CCP'ers 
evne til at styre følgerne af et 
clearingsmedlems misligholdelse.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 50 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 udgår
Godkendelse af interoperabilitetsaftale

1. En interoperabilitetsaftale skal 
forhåndsgodkendes af de involverede 
CCP'ers kompetente myndigheder. 
Proceduren i artikel 13 finder anvendelse.
2. De kompetente myndigheder godkender 
kun interoperabilitetsaftalen, hvis kravene 
i artikel 49 er opfyldt og de tekniske 
betingelser for clearingstransaktioner i 
henhold til aftalen er egnede til at sikre de 
finansielle markeders gnidningsløse og 
ordnede funktion og aftalen ikke hindrer 
et effektivt tilsyn.
3. Anser en kompetent myndighed ikke 
kravene i stk. 2 for at være opfyldt, 
fremlægger den en skriftlig gennemgang 
af sine risikoovervejelser for de andre 
kompetente myndigheder og de 
involverede CCP'er. Myndigheden 
underretter også ESMA, som afgiver 
udtalelse om, hvorvidt 
risikoovervejelserne kan lægges til grund 
for at nægte at godkende en 
interoperabilitetsaftale. ESMA's udtalelse 
gøres tilgængelig for alle de involverede 
CCP'er. Adskiller ESMA's vurdering sig 
fra den relevante kompetente myndigheds 
vurdering, tager myndigheden sin stilling 
op til fornyet overvejelse under 
hensyntagen til ESMA's udtalelse.
4. Senest den 30. juni 2012 udarbejder 
ESMA retningslinjer eller henstillinger 
med henblik på at fastlægge konsekvente 
og effektive vurderinger af 
interoperabilitetsaftaler i 
overensstemmelse med fremgangsmåden i 
artikel 8 i forordning …/… [ESMA-
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forordningen].

Or. en

Ændringsforslag 83
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transaktionsregistre skal offentliggøre 
de samlede positioner pr. derivatklasse for 
de indberettede kontrakter.

1. Transaktionsregistre skal regelmæssigt 
og på en let tilgængelig måde
offentliggøre de samlede positioner pr. 
derivatklasse for de indberettede 
kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 84
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den samme dag foretager 
Kommissionen, i samarbejde med ESMA 
og de relevante sektormyndigheder, en 
vurdering af den systemiske betydning af 
ikke-finansielle virksomheders 
transaktioner med OTC-derivater.

Senest den samme dag foretager 
Kommissionen, i samarbejde med ESA 
(ESMA) og de relevante 
sektormyndigheder, en vurdering af den 
systemiske betydning af ikke-finansielle 
virksomheders transaktioner med OTC-
derivater og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport vedlagt 
eventuelle forslag om den fortsatte 
hensigtsmæssighed eller ændringer af 
clearingsforpligtelserne for ikke-
finansielle selskaber, jf. artikel 7.

Or. en
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Begrundelse

EU-Kommissionens konsekvensanalyse for den foreliggende forordning analyserede ikke, om 
ikke-finansielle brancher og/eller transaktioner af ikke-finansielle virksomheder i OTC-
derivater pålægger det bredere finansielle system systemiske risici, og om indførelsen af en 
clearingsforpligtelse for OTC-derivater i det tilfælde, hvor en clearingsgrænseværdi er 
overskredet, derfor er berettiget. EU-Kommissionen bør derfor fortsat begrunde anvendelsen 
af en clearingsforpligtelse for OTC-derivater på den ikke-finansielle sektor, hvis en 
clearingsgrænseværdi overstiges..


