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Amendement 21
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 23 september 2009 heeft de 
Commissie voorstellen vastgesteld voor 
drie verordeningen betreffende de 
oprichting van het Europees Systeem van 
financiële toezichthouders, waaronder de 
oprichting van drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten, om tot een 
consistente toepassing van de 
Uniewetgeving en de invoering van 
kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtnormen en -praktijken bij te 
dragen. De bedoelde autoriteiten zijn de 
Europese Bankautoriteit (EBA), opgericht 
bij Verordening …/…EU…, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM), opgericht bij Verordening 
…/…EU…, en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(EAVB), opgericht bij Verordening 
…/…EU….

(3) Op 23 september 2009 heeft de 
Commissie voorstellen vastgesteld voor 
drie verordeningen betreffende de 
oprichting van het Europees Systeem van 
financiële toezichthouders, waaronder de 
oprichting van drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten, om tot een 
consistente toepassing van de 
Uniewetgeving en de invoering van 
kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtnormen en -praktijken bij te 
dragen. De bedoelde autoriteiten zijn de 
Europese Bankautoriteit (EBA), opgericht 
bij Verordening …/…EU…, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM), opgericht bij Verordening 
…/…EU…, en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(EAVB), opgericht bij Verordening 
…/…EU…. Deze autoriteiten komt een 
cruciale rol toe bij het waarborgen van de 
stabiliteit van de financiële sector. 
Derhalve is het van essentieel belang er 
permanent op toe te zien dat aan de 
ontwikkeling van hun activiteiten de 
hoogste politieke prioriteit wordt 
toegekend en dat zij over adequate 
financiële middelen beschikken.

Or. en

Amendement 22
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Over-the-counter (otc)-derivaten zijn 
onvoldoende transparant aangezien het 
privaat bedongen contracten zijn en alle 
informatie erover meestal uitsluitend voor 
de contractpartijen beschikbaar is. Zij 
creëren een complex web van onderlinge 
afhankelijkheid waardoor het moeilijk kan 
worden om de aard en het niveau van de 
betrokken risico's vast te stellen. De 
financiële crisis heeft aangetoond dat 
hierdoor de onzekerheid vergroot in tijden 
dat de markt onder druk staat en bijgevolg 
risico's voor de financiële stabiliteit 
ontstaan. Deze verordening stelt de 
voorwaarden vast voor de inperking van 
die risico's en de verbetering van de 
transparantie van de derivatencontracten.

(4) Over-the-counter (otc)-derivaten zijn 
onvoldoende transparant aangezien het 
privaat bedongen contracten zijn en alle 
informatie erover meestal uitsluitend voor 
de contractpartijen beschikbaar is. Zij 
creëren een complex web van onderlinge 
afhankelijkheid waardoor het moeilijk kan 
worden om de aard en het niveau van de 
betrokken risico's vast te stellen. De 
financiële crisis heeft aangetoond dat 
hierdoor de onzekerheid vergroot in tijden 
dat de markt onder druk staat en bijgevolg 
risico's voor de financiële stabiliteit 
ontstaan. Deze verordening stelt de 
voorwaarden vast voor de inperking van 
die risico's en de verbetering van de 
transparantie van de derivatencontracten.
Een grotere transparantie van otc-
derivaten is tevens bevorderlijk voor het 
wederzijdse vertrouwen tussen de actoren 
op de markt, werkt een efficiënte 
prijsvorming in de hand, versterkt de 
bescherming van beleggers en zorgt voor 
een betere vroegtijdige signalering van 
zich potentieel ontwikkelende problemen 
en de omvang daarvan.

Or. en

Amendement 23
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Over-the-counter (otc)-derivaten zijn 
onvoldoende transparant aangezien het 
privaat bedongen contracten zijn en alle 
informatie erover meestal uitsluitend voor 
de contractpartijen beschikbaar is. Zij 
creëren een complex web van onderlinge 
afhankelijkheid waardoor het moeilijk kan 
worden om de aard en het niveau van de 
betrokken risico's vast te stellen. De 

(4) Over-the-counter (otc)-derivaten zijn 
onvoldoende transparant aangezien het 
privaat bedongen contracten zijn en alle 
informatie erover meestal uitsluitend voor
de contractpartijen beschikbaar is. Het is 
van essentieel belang dat deze financiële 
instrumenten doorzichtiger en beter 
toegankelijk worden. Zij creëren een 
complex web van onderlinge 
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financiële crisis heeft aangetoond dat 
hierdoor de onzekerheid vergroot in tijden 
dat de markt onder druk staat en bijgevolg 
risico's voor de financiële stabiliteit 
ontstaan. Deze verordening stelt de 
voorwaarden vast voor de inperking van 
die risico's en de verbetering van de 
transparantie van de derivatencontracten.

afhankelijkheid waardoor het moeilijk kan 
worden om de aard en het niveau van de 
betrokken risico's vast te stellen. De 
financiële crisis heeft aangetoond dat 
hierdoor de onzekerheid vergroot in tijden 
dat de markt onder druk staat en bijgevolg 
risico's voor de financiële stabiliteit 
ontstaan. Deze verordening stelt de 
voorwaarden vast voor de inperking van 
die risico's en de verbetering van de 
transparantie van de derivatencontracten.

Or. en

Amendement 24
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor een totaaloverzicht van de markt 
moeten zowel geclearde als niet geclearde 
contracten aan de transactieregisters 
worden gerapporteerd.

(23) Voor een totaaloverzicht van de markt 
moeten zowel geclearde als niet geclearde 
contracten op korte termijn aan de 
transactieregisters worden gerapporteerd .

Or. en

Amendement 25
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er moet met betrekking tot de 
clearing- en rapportageverplichtingen in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties worden voorzien. De lidstaten 
moeten deze sancties uitvoeren op een 
wijze die de effectiviteit van die regels niet 
vermindert.

(25) Er moet met betrekking tot de 
clearing- en rapportageverplichtingen in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties worden voorzien. De lidstaten 
moeten deze sancties uitvoeren op een 
wijze die de effectiviteit van die regels niet 
vermindert. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ingestelde sancties publiekelijk bekend 
worden gemaakt en dat op gezette tijden
evaluatieverslagen over de effectiviteit van 
de bestaande regelgeving worden 
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gepubliceerd.

Or. en

Amendement 26
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Een ctp moet een gezond 
risicobeheerkader invoeren voor het 
beheren van de kredietrisico's, 
liquiditeitsrisico's, operationele en andere 
risico's, waaronder de risico's die zij door 
de onderlinge afhankelijkheid loopt of voor 
andere entiteiten inhoudt. Een ctp moet 
adequate procedures en mechanismen 
invoeren om wanbetaling van een 
clearinglid aan te pakken. Om het 
besmettingsrisico van wanbetaling tot een 
minimum te beperken, moet de ctp strikte 
deelnamevereisten invoeren, passende 
initiële margins innen en een 
wanbetalingsfonds en andere financiële 
middelen aanhouden om potentiële 
verliezen te dekken.

(37) Een ctp moet een gezond 
risicobeheerkader invoeren voor het 
beheren van de kredietrisico's, 
liquiditeitsrisico's, operationele en andere 
risico's, waaronder de risico's die zij door 
de onderlinge afhankelijkheid loopt of voor 
andere entiteiten inhoudt. Een ctp moet 
adequate procedures en mechanismen 
invoeren om wanbetaling van een 
clearinglid aan te pakken. Om het 
besmettingsrisico van wanbetaling tot een 
minimum te beperken, moet de ctp strikte 
deelnamevereisten invoeren, passende 
initiële margins innen en een 
wanbetalingsfonds en andere financiële 
middelen aanhouden om potentiële 
verliezen te dekken. Op grond van haar 
risicobeheerfunctie en om haar 
uitzettingen op haar clearingleden te 
dekken mag een ctp alleen zeer liquide 
zekerheden met minimale krediet- en 
marktrisico's aanvaarden. De soorten 
activa die als zekerheid mogen worden 
aanvaard, zouden tot op zekere hoogte 
kunnen worden aangepast aan de aard
van de tegenpartij. In het geval van niet-
financiële tegenpartijen zou een ctp, 
indien gepast, bankgaranties of 
gelijkwaardige activa als zekerheid 
kunnen aanvaarden.

Or. en
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Amendement 27
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 47 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om doeltreffend toezicht op de 
transactieregisters uit te oefenen, moet de 
EMEA het recht hebben onderzoeken en 
inspecties ter plaatse te verrichten.

(47) Om doeltreffend toezicht op de 
transactieregisters uit te oefenen, moet de 
EMEA de bevoegdheid hebben 
onderzoeken en inspecties ter plaatse te 
verrichten.

Or. en

Amendement 28
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 21 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) 'onafhankelijk lid van de raad': een lid 
van de raad dat geen zakelijke, familiale of 
andere band heeft waardoor een 
belangenconflict met de ctp, de 
aandeelhouder(s) met zeggenschap of het 
management daarvan of de clearingleden 
of het management daarvan ontstaat;

(21) 'onafhankelijk lid van de raad': een lid 
van de raad dat geen zakelijke, familiale of 
andere band heeft of heeft gehad waardoor 
een belangenconflict met de ctp, de 
aandeelhouder(s) met zeggenschap of het 
management daarvan of de clearingleden 
of het management daarvan ontstaat;

Or. en

Amendement 29
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een financiële tegenpartij cleart bij de 
betrokken ctp's die zijn opgenomen in het 
register als bedoeld in artikel 4, lid 4, alle 
met andere financiële tegenpartijen 
gesloten otc-derivatencontracten die geacht 
worden in aanmerking te komen ingevolge 

1. Een financiële tegenpartij en een niet-
financiële tegenpartij als bedoeld in 
artikel 7, lid 2, cleart bij de betrokken ctp's 
die zijn opgenomen in het register als 
bedoeld in artikel 4, lid 4, alle met andere 
financiële tegenpartijen gesloten otc-
derivatencontracten die geacht worden in 
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artikel 4. aanmerking te komen ingevolge artikel 4.
De clearingverplichting is op geen van de 
beide betrokken tegenpartijen van 
toepassing wanneer ten minste een van 
hen een niet-financiële tegenpartij is die 
de clearingdrempel niet overschrijdt.

Or. en

Amendement 30
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een financiële tegenpartij cleart bij de 
betrokken ctp's die zijn opgenomen in het 
register als bedoeld in artikel 4, lid 4, alle 
met andere financiële tegenpartijen 
gesloten otc-derivatencontracten die geacht 
worden in aanmerking te komen ingevolge 
artikel 4.

1. Een financiële tegenpartij cleart bij de 
betrokken ctp's die zijn opgenomen in het 
register als bedoeld in artikel 4, lid 4, alle 
met andere financiële tegenpartijen 
gesloten otc-derivatencontracten die geacht 
worden in aanmerking te komen ingevolge 
artikel 4. De clearingverplichting is op 
geen van de beide betrokken tegenpartijen 
van toepassing wanneer ten minste een 
van hen een niet-financiële tegenpartij is 
die de clearingdrempel niet overschrijdt 
als bedoeld in artikel 7, lid 2.

Or. en

Amendement 31
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een financiële tegenpartij cleart bij de 
betrokken ctp's die zijn opgenomen in het 
register als bedoeld in artikel 4, lid 4, alle 
met andere financiële tegenpartijen 
gesloten otc-derivatencontracten die geacht 
worden in aanmerking te komen ingevolge 
artikel 4.

1. Een financiële tegenpartij en een niet-
financiële tegenpartij als bedoeld in 
artikel 7, lid 2, cleart bij de betrokken ctp's 
die zijn opgenomen in het register als 
bedoeld in artikel 4, lid 4, alle met andere 
financiële tegenpartijen gesloten otc-
derivatencontracten die geacht worden in 
aanmerking te komen ingevolge artikel 4.
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Or. en

Motivering

Als een niet-financiële tegenpartij de clearingdrempel niet overschrijdt, dient zij niet te worden 
gedwongen om otc-derivatencontracten te clearen op grond van het feit dat haar tegenpartij een 
financiële instelling is of een niet-financiële tegenpartij die de clearingdrempel overschrijdt. 
Anders zou de complete aanpak met betrekking tot de clearingdrempel en de toets van artikel 7, 
lid 4, zinloos zijn. Onbedoeld gevolg hiervan zou ook zijn dat niet-financiële tegenpartijen 
zouden moeten zien de vermijden dat zij zaken met financiële instellingen doen.

Amendement 32
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
clearingverplichting is niet van toepassing 
op otc-derivatencontracten die door een 
financiële tegenpartij of een niet-
financiële tegenpartij als bedoeld in 
artikel 7, lid 2, worden afgesloten met 
haar moederonderneming, een van haar 
dochterondernemingen of een andere 
dochteronderneming van haar 
moederonderneming. 

Or. en

Motivering

Niet-financiële tegenpartijen gebruiken van één entiteit om risico's van de ondernemingsgroep in 
te perken. Daarom moet het mogelijk zijn om commerciële risico's binnen de groep over te 
dragen zonder dat hierdoor de rapportage- of clearingverplichting van toepassing wordt. In 
sommige gevallen zijn er juridische redenen voor dat alleen bepaalde ondernemingen binnen de 
groep tegenpartij kunnen worden bij transacties ter inperking van commerciële risico's die met 
externe tegenpartijen worden afgesloten. Ook andere centrale wetgevingsteksten voorzien in 
vrijstellingen voor transacties binnen een groep (bijvoorbeeld de MiFID-richtlijn).

Amendement 33
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 
en de niet-financiële tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, die in 
aanmerking komende otc-
derivatencontracten met entiteiten uit derde 
landen aangaan.

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 
en de niet-financiële tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, die in 
aanmerking komende otc-
derivatencontracten met entiteiten uit derde 
landen aangaan die eveneens financiële 
tegenpartijen zijn of niet-financiële 
tegenpartijen die de clearingdrempel 
overschrijden.

Or. en

Amendement 34
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 
en de niet-financiële tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, die in 
aanmerking komende otc-
derivatencontracten met entiteiten uit derde 
landen aangaan.

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 
en de niet-financiële tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, die in 
aanmerking komende otc-
derivatencontracten met entiteiten uit derde 
landen aangaan. Wanneer niet tot clearing 
verplichte niet-financiële tegenpartijen 
otc-derivatencontracten afsluiten met 
andere financiële of niet-financiële 
tegenpartijen, is de clearingverplichting 
niet van toepassing.

Or. de

Amendement 35
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 

De clearingverplichting is op geen van de 
beide betrokken tegenpartijen van 



AM\858999NL.doc 11/37 PE460.628v01-00

NL

en de niet-financiële tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, die in 
aanmerking komende otc-
derivatencontracten met entiteiten uit 
derde landen aangaan.

toepassing wanneer ten minste een van 
hen een niet-financiële tegenpartij is die 
de clearingdrempel niet overschrijdt als 
bedoeld in artikel 7, lid 2.

Or. en

Motivering

Als een niet-financiële tegenpartij de clearingdrempel niet overschrijdt, dient zij niet te worden 
gedwongen om otc-derivatencontracten te clearen op grond van het feit dat haar tegenpartij een 
financiële instelling is of een niet-financiële tegenpartij die de clearingdrempel overschrijdt. 
Anders zou de complete aanpak met betrekking tot de clearingdrempel en de toets van artikel 7, 
lid 4, zinloos zijn. Onbedoeld gevolg hiervan zou ook zijn dat niet-financiële tegenpartijen 
zouden moeten zien de vermijden dat zij zaken met financiële instellingen doen.

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 
en de niet-financiële tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, die in 
aanmerking komende otc-
derivatencontracten met entiteiten uit derde 
landen aangaan.

Die clearingverplichting is tevens van 
toepassing op de financiële tegenpartijen 
en de niet-financiële tegenpartijen die de 
clearingdrempel als bedoeld in artikel 7, 
lid 2, overschrijden, die in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten met 
entiteiten uit derde landen aangaan.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is nodig ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 37
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste en tweede alinea bedoelde 
clearingverplichting is niet van toepassing 
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op otc-derivatencontracten die door een 
financiële tegenpartij of een niet-
financiële tegenpartij als bedoeld in 
artikel 7, lid 2, worden afgesloten met 
haar moederonderneming, een van haar 
dochterondernemingen of een andere 
dochteronderneming van haar 
moederonderneming. 

Or. de

Motivering

Interne transacties in het kader van het liquiditeits- of risicobeheer van een ondernemingsgroep
moeten worden vrijgesteld van verplichte ctp-clearing omdat anders geen prikkels worden 
geboden voor de instelling van een doeltreffend overkoepelend liquiditeits- of risicobeheer voor 
de groep.

Amendement 38
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste en tweede alinea van dit lid zijn 
niet van toepassing op otc-
derivatencontracten die door een 
financiële of niet-financiële instelling 
worden afgesloten met haar 
moederonderneming, een van haar 
dochterondernemingen of een andere 
dochteronderneming van haar 
moederonderneming. 

Or. de

Motivering

Interne transacties in het kader van het liquiditeits- of risicobeheer van een ondernemingsgroep 
moeten worden vrijgesteld van verplichte ctp-clearing omdat anders geen prikkels worden 
geboden voor de instelling van een doeltreffend overkoepelend liquiditeits- of risicobeheer voor 
de groep.
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Amendement 39
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de datum vanaf wanneer de 
clearingverplichting in werking treedt.

b) de datum vanaf wanneer de 
clearingverplichting in werking treedt, die 
niet eerder mag zijn dan de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening, 
en de termijn binnen welke de 
tegenpartijen of categorieën van 
tegenpartijen aan de clearingverplichting 
worden onderworpen.

Or. en

Amendement 40
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een besluit te nemen, houdt de 
EAEM een publieke raadpleging en 
overlegt zij in voorkomend geval met de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

Alvorens een besluit te nemen, houdt de 
EAEM een publieke raadpleging en 
overlegt zij met de voor de specifieke
markten bevoegde Europese autoriteiten 
en die van derde landen. Bij het besluit 
over de invoering van de 
clearingverplichting als bedoeld in artikel 
3 voor een bepaalde klasse van derivaten, 
wordt rekening gehouden met de adviezen 
van die autoriteiten.

Or. de

Amendement 41
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat zij zich niet voor standaardisering 
lenen, komen met name de volgende 
klassen van derivaten van de 
grondstoffenmarkten niet in aanmerking 
voor de clearingverplichting in de zin van
de leden 2 en 3 van dit artikel:
- langlopende energieafname- of 
leveringsovereenkomsten;
- energieafname- of 
leveringsovereenkomsten met flexibel 
volume;
- energieafname- of 
leveringsovereenkomsten met "take or 
pay"-verplichtingen;
- contracten waarvan de prijs gebonden is 
aan niet-liquide indices of niet dagelijks 
vastgestelde indices.

Or. de

Amendement 42
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Om te zorgen voor een uniforme 
toepassing van de leden 3 en 3 bis, kan de 
EAEM voorstellen voor technische 
uitvoeringsnormen ontwikkelen aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
tegenpartijen of otc-derivatencontracten 
een bedreiging vormen voor het ordelijk 
functioneren en de integriteit van de 
financiële markten of voor de stabiliteit 
van het geheel of van een deel van het 
financiële stelsel in de Unie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 15
van Verordening (EU) nr. 1095/2010*.
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De EAEM legt die voorstellen voor 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
30 juni 2012 voor aan de Commissie.
* PB: nummer van de verordening invoegen zoals 
aangegeven in document PE-CONS 42/10.

Or. en

Amendement 43
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op eigen initiatief en in overleg met het 
Europees Comité voor systeemrisico's 
(ECSR) stelt de EMEA de klassen van 
derivatencontracten vast die in haar publiek 
register moeten worden opgenomen maar 
waarvoor nog geen ctp een vergunning 
heeft ontvangen en stelt zij de Commissie 
daarvan in kennis.

5. Op eigen initiatief en in overleg met het 
Europees Comité voor systeemrisico's 
(ECSR) en na raadpleging van de voor de 
specifieke markten verantwoordelijke 
Europese autoriteiten en die van derde 
landen, stelt de EMEA de klassen van 
derivatencontracten vast die in haar publiek 
register moeten worden opgenomen maar 
waarvoor nog geen ctp een vergunning 
heeft ontvangen en stelt zij de Commissie 
daarvan in kennis.

Or. de

Amendement 44
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een transactieregister niet in staat is 
de gegevens betreffende een otc-
derivatencontract vast te leggen, 
rapporteren de financiële tegenpartijen de 
gegevens betreffende hun posities in die 
contracten aan de overeenkomstig artikel 
48 van Richtlijn 2004/39/EG aangewezen 
bevoegde autoriteit.

2. Als een transactieregister niet in staat is 
de gegevens betreffende een otc-
derivatencontract vast te leggen, 
rapporteren de financiële tegenpartijen de 
gegevens betreffende hun otc-
derivatencontracten aan de 
overeenkomstig artikel 48 van Richtlijn 
2004/39/EG aangewezen bevoegde 
autoriteit.
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Or. en

Amendement 45
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EMEA ontwikkelt tegen 30 juni 2012 
voorstellen voor regelgevende technische 
normen ter fine van voorlegging aan de 
Commissie.

De EMEA legt die voorstellen voor 
regelgevende technische normen na een 
publieke raadpleging en uiterlijk op 30 
juni 2012 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 46
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 1. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten 
inneemt die de ingevolge lid 3, onder a), te 
bepalen informatiedrempel overschrijden, 
stelt zij de overeenkomstig artikel 48 van 
Richtlijn 2004/39/EG aangewezen 
bevoegde autoriteit daarvan in kennis en 
motiveert zij het innemen van die posities.

Schrappen

Die niet-financiële tegenpartij is 
onderworpen aan de 
rapportageverplichting van artikel 6, lid 1.

Or. en

Motivering

De clearingdrempel volstaat om een adequaat clearingbeleid te waarborgen. De 
rapportageverplichting zou de bureaucratische lasten voor niet-financiële tegenpartijen 
verhogen, maar biedt geen voordeel voor de otc-derivatenmarkten.
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Amendement 47
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten inneemt
die de ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel overschrijden, is zij ten 
aanzien van al haar in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten aan de in 
artikel 3 vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen.

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
nettoposities inneemt en netto-uitzettingen 
heeft in otc-derivatencontracten die de 
ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel gedurende een periode 
van opeenvolgende 90 dagen 
overschrijden, is zij ten aanzien van al haar 
in aanmerking komende otc-
derivatencontracten aan de in artikel 3 
vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen en stelt zij de 
overeenkomstig artikel 48 van Richtlijn 
2004/39/EG aangewezen bevoegde 
autoriteit daarvan in kennis.

Or. en

Motivering

Voordat de clearingverplichting van toepassing wordt, moet er sprake zijn van een 
overschrijding van de clearingdrempel gedurende een nader te bepalen periode. Dit om te 
voorkomen dat een kortstondige overschrijding van de clearingdrempel, bijvoorbeeld als gevolg 
van een volatiele prijsontwikkeling op de markt, tot de activering van de clearingverplichting 
leidt. De betrokken niet-financiële tegenpartij moet de bevoegde autoriteit in kennis stellen van 
de overschrijding van de clearingdrempel.

Amendement 48
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten inneemt 
die de ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel overschrijden, is zij ten 
aanzien van al haar in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten aan de in 
artikel 3 vastgestelde clearingverplichting 

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten inneemt 
die de ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel overschrijden, is zij ten 
aanzien van al haar in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten die de 
clearingdrempel overschrijden en 
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onderworpen. waarvan niet objectief kan worden 
vastgesteld dat zij rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid als bedoeld in 
lid 4 verband houden, aan de in artikel 3 
vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen.

Or. de

Amendement 49
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten inneemt
die de ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel overschrijden, is zij ten 
aanzien van al haar in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten aan de in 
artikel 3 vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen.

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
nettoposities inneemt en netto-uitzettingen 
heeft in otc-derivatencontracten die de 
ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel overschrijden, is zij ten 
aanzien van al haar in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten die de 
clearingdrempel gedurende een periode 
van opeenvolgende 90 dagen 
overschrijden aan de in artikel 3 
vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen.

Or. de

Motivering

Het zou niet billijk zijn om de transacties waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij 
rechtstreeks met de commerciële bedrijvigheid verband houden, bij de berekening van de 
posities buiten beschouwing te laten, om ze vervolgens bij overschrijding van de 
clearingdrempel toch aan de clearingverplichting te onderwerpen.

Amendement 50
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten inneemt 

2. Als een niet-financiële tegenpartij 
posities in otc-derivatencontracten inneemt 
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die de ingevolge lid 3, onder b), te bepalen 
clearingdrempel overschrijden, is zij ten 
aanzien van al haar in aanmerking 
komende otc-derivatencontracten aan de in 
artikel 3 vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen.

waarbij de gemiddelde positie over een 
periode van 90 dagen de ingevolge lid 3, 
onder b), te bepalen clearingdrempel 
drempel overschrijdt, is zij ten aanzien van 
al haar in aanmerking komende otc-
derivatencontracten aan de in artikel 3 
vastgestelde clearingverplichting 
onderworpen.

Or. en

Amendement 51
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de berekening van de in lid 2 
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief 
kan worden vastgesteld dat zij rechtstreeks 
met de commerciële bedrijvigheid of 
financiering van schatkistpapier van die 
tegenpartij verband houden.

Or. en

Amendement 52
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de informatiedrempel; Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk hoe een niet-financiële tegenpartij kan aantonen dat een otc-
derivatencontract naar objectieve maatstaven rechtstreeks verband houdt met de commerciële 
bedrijvigheid van die entiteit. Er is een analyse nodig van de overige derivatencontracten die 
niet onder IAS 39 vallen. Deze analyse dient door de onderneming zelf te worden verricht en 
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door een onafhankelijke externe accountant te worden gecertificeerd. Om ervoor te zorgen dat 
de desbetreffende rapporten kwalitatief hoogstaand een betrouwbaar zijn, moet de 
toezichtautoriteit de bevoegdheid krijgen om steekproefsgewijs controles uit te voeren en vragen 
te stellen die de onderneming verplicht moet beantwoorden.

Amendement 53
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) criteria aan de hand waarvan 
objectief kan worden vastgesteld of otc-
derivatencontracten rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid van een niet-
financiële tegenpartij verband houden.

Or. de

Amendement 54
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) criteria aan de hand waarvan 
objectief kan worden vastgesteld of otc-
derivatencontracten rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid van een niet-
financiële tegenpartij verband houden.

Or. de

Amendement 55
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De criteria aan de hand waarvan objectief 
kan worden vastgesteld of otc-
derivatencontracten rechtstreeks met de 
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commerciële bedrijvigheid van een niet-
financiële tegenpartij verband houden. Bij 
de vaststelling van de in de eerste alinea 
bedoelde regelgevende technische normen 
wordt rekening gehouden met de 
bestaande regelgeving, algemeen 
aanvaarde standaarden en 
auditprocedures.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk hoe een niet-financiële tegenpartij kan aantonen dat een otc-
derivatencontract naar objectieve maatstaven rechtstreeks verband houdt met de commerciële 
bedrijvigheid van die entiteit. Er is een analyse nodig van de overige derivatencontracten die 
niet onder IAS 39 vallen. Deze analyse dient door de onderneming zelf te worden verricht en 
door een onafhankelijke externe accountant te worden gecertificeerd. Om ervoor te zorgen dat 
de desbetreffende rapporten kwalitatief hoogstaand een betrouwbaar zijn, moet de 
toezichtautoriteit de bevoegdheid krijgen om steekproefsgewijs controles uit te voeren en vragen 
te stellen die de onderneming verplicht moet beantwoorden.

Amendement 56
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van deze regelgevende 
technische normen wordt rekening 
gehouden met de bestaande regelgeving, 
algemeen aanvaarde standaarden en 
auditprocedures.

Or. de

Motivering

Er is een analyse nodig die zich niet beperkt tot de normen van IAS 39. Deze analyse dient door 
de onderneming zelf te worden verricht en door een onafhankelijke externe accountant te worden 
gecertificeerd. Om ervoor te zorgen dat de desbetreffende rapporten kwalitatief hoogstaand zijn, 
moet de toezichtautoriteit de bevoegdheid krijgen om een controle uit te voeren van en 
informatie in te winnen bij de onderneming.
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Amendement 57
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van deze regelgevende 
technische normen wordt rekening 
gehouden met de bestaande regelgeving, 
algemeen aanvaarde standaarden en 
auditprocedures.

Or. de

Motivering

Er is een analyse nodig die zich niet beperkt tot de normen van IAS 39. Deze analyse dient door 
de onderneming zelf te worden verricht en door een onafhankelijke externe accountant te worden 
gecertificeerd. Om ervoor te zorgen dat de desbetreffende rapporten kwalitatief hoogstaand zijn, 
moet de toezichtautoriteit de bevoegdheid krijgen om een controle uit te voeren van en 
informatie in te winnen bij de onderneming.

Amendement 58
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die drempels worden bepaald rekening 
houdend met de systeemrelevantie van de 
som van de nettoposities en -uitzettingen 
per tegenpartij per klasse van derivaten.

Die drempels worden bepaald rekening 
houdend met de systeemrelevantie van de 
som van de nettoposities en -uitzettingen 
per tegenpartij per klasse van otc-
derivaten. De systeemrelevantie van de 
som van de nettoposities en -uitzettingen 
van de otc-derivatencontracten wordt 
bepaald op basis van passende specifieke 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria per 
klasse van derivaten. Hierbij wordt met 
name rekening gehouden met 
kredietrisicoblootstellingen in contracten 
met systeemrelevante financiële 
instellingen.

Or. de
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Motivering

De verordening dient de wezenlijke criteria voor de bepaling van de drempels omvatten en de 
vaststelling van die criteria niet alleen aan de EAEM overlaten. De clearingverplichting moet 
worden gezien in verhouding tot het systeemrisico dat niet-financiële instellingen in de vorm van 
otc-derivatencontracten in het financiële stelsel van de EU aangaan.

Amendement 59
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De systeemrelevantie van de som van de 
nettoposities en -uitzettingen in otc-
derivaten wordt beoordeeld op basis van 
passende specifieke kwantitatieve en 
kwalitatieve criteria per klasse van otc-
derivaten, met name op basis van de 
kredietrisicoblootstellingen ten aanzien 
van systeemrelevante financiële 
instellingen.

Or. en

Amendement 60
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de berekening van de in lid 2 
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief kan 
worden vastgesteld dat zij rechtstreeks met
de commerciële bedrijvigheid van die 
tegenpartij verband houden.

4. Bij de berekening van de in lid 2 
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief kan 
worden vastgesteld dat zij rechtstreeks met 
de commerciële bedrijvigheid van die 
tegenpartij verband houden. Met name 
transacties gericht op de risicoafdekking 
of de optimalisering van 
bedrijfsactiviteiten van die tegenpartij 
moeten objectief worden geacht 
rechtstreeks verband te houden met de 
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commerciële bedrijvigheid.

Or. de

Amendement 61
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de berekening van de in lid 2
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief kan 
worden vastgesteld dat zij rechtstreeks met 
de commerciële bedrijvigheid van die 
tegenpartij verband houden.

4. Bij de berekening van de in dit artikel
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief kan 
worden vastgesteld dat zij rechtstreeks met 
de commerciële bedrijvigheid van die 
tegenpartij, haar moederonderneming, een 
van haar dochterondernemingen of een 
andere dochteronderneming van haar 
moederonderneming verband houden.

Or. en

Motivering

Niet-financiële tegenpartijen gebruiken van één entiteit om risico's van de ondernemingsgroep in 
te perken. Daarom moet het mogelijk zijn om commerciële risico's binnen de groep over te 
dragen zonder dat hierdoor de rapportage- of clearingverplichting van toepassing wordt. In 
sommige gevallen zijn er juridische redenen voor dat alleen bepaalde ondernemingen binnen de 
groep tegenpartij kunnen worden bij transacties ter inperking van commerciële risico's die met 
externe tegenpartijen worden afgesloten. Ook andere centrale wetgevingsteksten voorzien in 
vrijstellingen voor transacties binnen een groep (bijvoorbeeld de MiFID-richtlijn).

Amendement 62
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de berekening van de in lid 2 
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief kan 

4. Bij de berekening van de in lid 2 
bedoelde posities wordt geen rekening 
gehouden met de door een niet-financiële 
tegenpartij aangegane otc-
derivatencontracten waarvan objectief kan 
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worden vastgesteld dat zij rechtstreeks met 
de commerciële bedrijvigheid van die 
tegenpartij verband houden.

worden vastgesteld dat zij rechtstreeks 
verband houden met de vermindering van 
markt- en kredietrisico's waaraan de 
commerciële bedrijvigheid van die 
tegenpartij is blootgesteld.

Or. en

Amendement 63
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
clearingverplichting is niet van toepassing 
op otc-derivatencontracten die door die 
niet-financiële tegenpartij zijn afgesloten 
vóór de datum waarop zij onder de 
clearingverplichting komt te vallen.

Or. en

Motivering

Indien een niet-financiële tegenpartij na een relevante overschrijding van de clearingdrempel al 
haar otc-derivatencontracten (onmiddellijk) zou moeten clearen zou dit betekent dit dat de 
clearingverplichting van toepassing wordt op alle transacties. Dit zou dit tot een 'cliff edge'-
effect of een 'clearingschok' leiden, aangezien de niet-financiële tegenpartij haar gehele 
portefeuille van otc-derivaten opeens zou moeten clearen. Dit zou een aanzienlijk 
liquiditeitsrisico kunnen veroorzaken.

Amendement 64
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De clearingverplichting blijft van 
kracht zolang de nettoposities en 
-uitzettingen van de niet-financiële 
tegenpartij in otc-derivatencontracten de 
clearingdrempel overschrijden, en wordt 
opgeheven wanneer deze nettoposities en 
-uitzettingen onder de clearingdrempel 
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blijven.

Or. en

Motivering

De verordening is niet duidelijk op het punt van toepassing van de clearingverplichting. Een 
niet-financiële tegenpartij moet altijd zijn vrijgesteld van die verplichting wanneer haar posities 
in otc-derivatencontracten onder de clearingdrempel blijven of zakken. Anders zou er sprake zijn 
van discriminatie tussen niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel niet overschrijden, 
en niet-financiële tegenpartijen waarvan de posities onder die drempel zakken.

Amendement 65
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële tegenpartijen of de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde niet-financiële 
tegenpartijen die een niet door een ctp 
gecleard otc-derivatencontract aangaan, 
zorgen ervoor dat passende procedures en 
regelingen worden ingevoerd om 
operationele en kredietrisico's te meten, te 
bewaken en in te perken, waaronder ten 
minste:

1. De financiële tegenpartijen of de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde niet-financiële 
tegenpartijen die een niet door een ctp 
gecleard otc-derivatencontract aangaan, 
zorgen ervoor dat passende procedures en 
regelingen worden ingevoerd om 
operationele en kredietrisico's te meten, te 
bewaken en in te perken, waaronder met 
name:

Or. de

Amendement 66
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt b) wordt de 
waarde van de uitstaande contracten 
dagelijks tegen marktwaarde gewaardeerd 
en moet in het kader van de 
risicobeheerprocedures de tijdige, 
nauwkeurige en passend gescheiden 
uitwisseling van zekerheid of het op 
passende en evenredige wijze aanhouden 
van kapitaal vereist worden.

Schrappen
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Or. de

Amendement 67
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder de punten a) en b) bedoelde 
verplichtingen zijn alleen op niet-
financiële tegenpartijen van toepassing 
die ingevolge artikel 7, lid 2, aan de 
clearingverplichting zijn onderworpen, en 
zijn alleen van toepassing vanaf de datum 
van inwerkingtreding van de 
clearingverplichting.

Or. de

Motivering

Indien niet-financiële tegenpartijen ook zouden zijn onderworpen aan de vereisten inzake risico-
inperkingstechnieken van artikel 8, zou het beginsel van de vrijstelling van niet-financiële 
instellingen van de clearingverplichting teniet worden gedaan.

Amendement 68
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de Commissie worden de 
bevoegdheden gedelegeerd om 
regelgevende technische normen vast te 
stellen waarin de maximumtermijn tussen 
de sluiting van een otc-derivatencontract 
en de in lid 1, onder a), bedoelde 
bevestiging worden gespecificeerd.

Schrappen

Or. de
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Amendement 69
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
regelgevende technische normen worden 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen [7 
tot en met 7 quinquies] van Verordening 
…/… [EAEM-verordening].

Schrappen

Or. de

Amendement 70
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EMEA legt tegen 30 juni 2012 een 
voorstel voor die regelgevende technische 
normen aan de Commissie voor.

Schrappen

Or. de

Amendement 71
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de Commissie worden de 
bevoegdheden gedelegeerd om 
regelgevende technische normen vast te 
stellen waarin de regelingen en de 
zekerheids- en kapitaalsniveaus worden 
gespecificeerd die vereist zijn om aan lid 
1, onder b), en de tweede alinea van lid 1 
te voldoen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 72
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van het juridische karakter 
van de tegenpartij worden de in de eerste 
alinea bedoelde regelgevende technische 
normen vastgesteld overeenkomstig de 
artikelen [7 tot en met 7 quinquies] van 
Verordening EU…/…[ EBA], de artikelen 
[7 tot en met 7 quinquies] van 
Verordening EU…/…[EMEA] of de 
artikelen [7 tot en met 7 quinquies] van 
Verordening EU…/…[ EAVB].

Schrappen

Or. de

Amendement 73
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA, EMEA en EAVB leggen tegen 
30 juni 2012 gezamenlijk een 
gemeenschappelijk voorstel voor die 
regelgevende technische normen aan de 
Commissie voor.

Schrappen

Or. de

Amendement 74
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties op overtredingen 
van de regels van deze titel en nemen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 

1. De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties op overtredingen 
van de regels van deze titel en nemen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
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dat deze ten uitvoer worden gelegd. Die 
sancties omvatten ten minste
administratieve geldboeten. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

dat deze ten uitvoer worden gelegd. Die 
sancties omvatten ten minste 
administratieve geldboeten. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. Bij de 
vaststelling of herziening van hun regels 
betreffende sancties raadplegen de 
lidstaten de EAEM.

Or. en

Amendement 75
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de voor 
het toezicht op de financiële en, in 
voorkomend geval, niet-financiële 
tegenpartijen verantwoordelijke bevoegde 
autoriteiten elke wegens overtreding van de 
artikelen 3 tot en met 8 opgelegde sanctie 
openbaar maken, tenzij daardoor de 
financiële markten ernstig in gevaar 
zouden worden gebracht of aan de 
betrokken partijen onevenredige schade 
zou worden toegebracht.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de voor 
het toezicht op de financiële en, in 
voorkomend geval, niet-financiële 
tegenpartijen verantwoordelijke bevoegde 
autoriteiten elke wegens overtreding van de 
artikelen 3 tot en met 8 opgelegde sanctie 
openbaar maken, tenzij daardoor de 
financiële markten ernstig in gevaar 
zouden worden gebracht of aan de 
betrokken partijen onevenredige schade 
zou worden toegebracht. De lidstaten 
publiceren op gezette tijden 
evaluatieverslagen over de effectiviteit van 
hun sanctieregels.

Or. en

Amendement 76
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de toezichts- en 
onderzoeksbevoegdheden hebben die nodig 
zijn voor de uitoefening van hun functies.

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de middelen en de
toezichts- en onderzoeksbevoegdheden 
hebben die nodig zijn voor de uitoefening 
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van hun functies.

Or. en

Amendement 77
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit of elke andere 
autoriteit informeert de EAEM, het college 
en andere betrokken autoriteiten zonder 
onbehoorlijk uitstel van elke met een ctp 
verband houdende noodsituatie, waaronder 
ontwikkelingen op de financiële markten, 
die een negatief effect kunnen hebben op 
de marktliquiditeit en de stabiliteit van het 
financiële stelsel in elk van de lidstaten 
waar de ctp of een van de clearingleden 
ervan is gevestigd.

De bevoegde autoriteit of elke andere 
autoriteit informeert de EAEM, het college 
en andere betrokken autoriteiten zonder 
onbehoorlijk uitstel van elke met een ctp 
verband houdende potentiële of bestaande
noodsituatie, waaronder ontwikkelingen op 
de financiële markten, die een negatief 
effect kunnen hebben op de 
marktliquiditeit en de stabiliteit van het 
financiële stelsel in elk van de lidstaten 
waar de ctp of een van de clearingleden 
ervan is gevestigd.

Or. en

Amendement 78
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een ctp mag alleen zeer liquide 
zekerheden met minimale krediet- en 
marktrisico's aanvaarden om haar 
uitzettingen op haar clearingleden te 
dekken. Zij past passende haircuts toe op 
de waarde van activa, die een weergave 
vormen van het mogelijke waardeverlies in 
de periode tussen hun laatste 
herwaardering en het ogenblik waarop 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
ze worden vereffend. Bij het vaststellen 
van een aanvaardbare zekerheid en 
passende haircuts houdt een ctp rekening 

1. Een ctp mag alleen zeer liquide 
zekerheden met minimale krediet- en 
marktrisico's aanvaarden om haar 
uitzettingen op haar clearingleden te 
dekken. In het geval van niet-financiële 
tegenpartijen mogen, indien gepast, 
bankgaranties of gelijkwaardige activa als 
zekerheid worden aanvaard. De ctp past 
passende haircuts toe op de waarde van 
activa, die een weergave vormen van het 
mogelijke waardeverlies in de periode 
tussen hun laatste herwaardering en het 
ogenblik waarop redelijkerwijs kan worden 
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met het liquiditeitsrisico ten gevolge van 
de wanbetaling van een marktdeelnemer en 
het concentratierisico op bepaalde activa.

aangenomen dat ze worden vereffend. Bij 
het vaststellen van een aanvaardbare 
zekerheid en passende haircuts houdt een 
ctp rekening met het liquiditeitsrisico ten 
gevolge van de wanbetaling van een 
marktdeelnemer en het concentratierisico 
op bepaalde activa.

Or. en

Amendement 79
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Titel V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel V Schrappen
Interoperabiliteitsregelingen

Or. en

Amendement 80
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 Schrappen
Interoperabiliteitsregelingen

1. Een ctp mag een 
interoperabiliteitsregeling met een andere 
ctp sluiten als voldaan is aan de vereisten 
van de artikelen 49 en 50.
2. Bij het vaststellen van een 
interoperabiliteitsregeling met een andere 
ctp met het oog op het verlenen van 
diensten aan een specifiek 
handelsplatform, krijgt de ctp niet-
discriminerende toegang tot de gegevens 
die zij nodig heeft voor de uitvoering van 
haar taken op dat handelsplatform en ten 
aanzien van het desbetreffende 
afwikkelingssysteem.
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3. Het sluiten van een 
interoperabiliteitsregeling of de toegang 
tot gegevens of een afwikkelingssysteem, 
zoals bedoeld in de leden 1 en 2, mag 
alleen rechtstreeks of onrechtstreeks 
worden beperkt om de risico's ten gevolge 
van die regeling of toegang te beheersen.

Or. en

Amendement 81
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen
Risicobeheer

1. Ctp's die toetreden tot een 
interoperabiliteitsregeling:
a) stellen passende beleidsmaatregelen, 
procedures en systemen vast voor de 
vaststelling, de bewaking en het effectieve 
beheer van de aanvullende risico's die 
voortvloeien uit de regeling, zodat ze tijdig 
hun verplichtingen kunnen nakomen;
b) bereiken overeenstemming over hun 
rechten en plichten, inclusief de 
wetgeving die van toepassing is op hun 
betrekkingen;
c) zorgen voor de vaststelling, de 
bewaking en het effectieve beheer van 
krediet- en liquiditeitsrisico's, zodat het in 
gebreke blijven van een clearinglid van 
een ctp geen gevolgen heeft voor een 
interoperabele ctp;
d) zorgen voor de vaststelling, bewaking 
en aanpak van de mogelijke onderlinge 
afhankelijkheid en correlaties die 
voortvloeien uit een 
interoperabiliteitsregeling, die gevolgen 
kunnen hebben voor krediet- en 
liquiditeitsrisico's in verband met 
concentraties van clearingleden en 
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samengevoegde financiële middelen.
Met het oog op punt b) gebruiken ctp's 
dezelfde regels inzake het tijdstip van 
invoering van overboekingsopdrachten in 
hun respectieve systemen en het ogenblik 
waarop deze opdrachten niet meer 
kunnen worden herroepen, zoals 
uiteengezet in Richtlijn 98/26/EG, voor 
zover relevant.
Met het oog op punt c) is in de 
voorwaarden van de regelingen het proces 
uiteengezet voor het beheer van de 
gevolgen van de wanbetaling, wanneer 
een van de ctp's waarmee een 
interoperabiliteitsregeling is gesloten in 
gebreke blijft.
Met het oog op punt d) beschikken ctp's 
over robuuste middelen ter controle van 
de herhypothekering van de zekerheden 
van clearingleden in het kader van de 
regeling, indien dit is toegestaan door hun 
bevoegde autoriteiten. In de regeling is 
uiteengezet hoe deze risico's worden 
aangepakt, rekening houdende met 
voldoende dekking en de noodzaak om 
besmetting te beperken.
2. Als er verschillen bestaan tussen de 
risicobeheermodellen die de ctp's 
gebruiken om hun uitzettingen op hun 
clearingleden en op elkaar te dekken, 
stellen de ctp's deze verschillen vast, 
beoordelen zij de risico's die eruit kunnen 
voortvloeien en nemen zij maatregelen, 
waaronder het verwerven van 
aanvullende financiële middelen, die het 
effect van deze verschillen op de 
interoperabiliteitsregeling en de mogelijke 
besmettingsrisico's beperken, en zien zij 
erop toe dat deze verschillen geen 
gevolgen hebben voor het vermogen van 
elke ctp om de gevolgen van de 
wanbetaling van een clearinglid te 
beheren.

Or. en
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Amendement 82
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 Schrappen
Goedkeuring van 

interoperabiliteitsregelingen
1. Een interoperabiliteitsregeling moet 
vooraf worden goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
ctp's. De procedure van artikel 13 is van 
toepassing.
2. De bevoegde autoriteiten keuren de 
interoperabiliteitsregeling alleen goed als 
voldaan is aan de vereisten van artikel 49, 
als de technische voorwaarden voor 
clearingtransacties in het kader van de 
regeling een vlotte en ordelijke werking 
van de financiële markten mogelijk 
maken en als de regeling de effectiviteit 
van het toezicht niet ondermijnt.
3. Als een bevoegde autoriteit van oordeel 
is dat niet voldaan is aan de vereisten van 
lid 2, licht zij haar risico-overwegingen 
schriftelijk toe aan de andere bevoegde 
autoriteiten en de betrokken ctp's. Zij stelt 
ook de EAEM in kennis, die een advies 
uitbrengt over de effectieve validiteit van 
de risico-overwegingen waarop de 
weigering van de 
interoperabiliteitsregeling is gebaseerd. 
Het advies van de EAEM wordt ter 
beschikking gesteld van alle betrokken 
ctp's. Als de beoordeling van de EAEM 
verschilt van de beoordeling van de 
desbetreffende bevoegde autoriteit, 
herbekijkt deze autoriteit haar standpunt, 
rekening houdende met het advies van de 
EAEM.
4. Uiterlijk op 30 juni 2012 stelt de EAEM 
richtsnoeren of aanbevelingen op met het 
oog op de opstelling van samenhangende, 
efficiënte en effectieve beoordelingen van 
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interoperabiliteitsregelingen, in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 8 van Verordening .../... [de 
EAEM-verordening].

Or. en

Amendement 83
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een transactieregister publiceert 
geaggregeerde posities per categorie 
derivaten waarop de gerapporteerde 
contracten betrekking hebben.

1. Een transactieregister publiceert op 
gezette tijden en op toegankelijke wijze 
geaggregeerde posities per categorie 
derivaten waarop de gerapporteerde 
contracten betrekking hebben.

Or. en

Amendement 84
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen dezelfde datum beoordeelt de 
Commissie, in overleg met de EAEM en de 
betrokken sectorale autoriteiten, het 
systemische belang van de transacties van 
niet-financiële bedrijven in otc-derivaten.

Tegen dezelfde datum beoordeelt de 
Commissie, in overleg met de EAEM en de 
betrokken sectorale autoriteiten, het 
systemische belang van de transacties van 
niet-financiële bedrijven in otc-derivaten 
en dient zij bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag hierover in alsook 
eventuele voorstellen met betrekking tot 
het blijvende nut van de 
clearingverplichting ingevolge artikel 7 
voor niet-financiële ondernemingen of 
voorstellen tot wijziging van deze 
verplichting.

Or. en

Motivering

In de effectbeoordeling die de Europese Commissie met het oog op deze verordening heeft 
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uitgevoerd, heeft zij niet geanalyseerd of van niet-financiële sectoren van de economie en/of 
transacties van niet-financiële instellingen in otc-derivatencontracten een systeemrisico uitgaat 
voor het financiële stelsel als zodanig en of de toepassing van de clearingverplichting voor otc-
derivaten bij overschrijding van de clearingdrempel wel gerechtvaardigd is. De Europese 
Commissie moet nog aantonen dat het gerechtvaardigd is om de clearingverplichting voor otc-
derivaten toe te passen op niet-financiële sectoren wanneer de clearingdrempel wordt 
overschreden.


