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Amendement 13
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86 bis) De lidstaten dienen 
gereglementeerde markten en 
exploitanten van multilaterale 
handelsfaciliteiten (Multilateral Trading 
Facilities, MTF's) die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, te verplichten om 
naast vooraf bepaalde positielimieten de 
andere positiecontroles toe te passen die 
nodig zijn om te zorgen voor een ordelijke 
werking van de markten en met name het 
potentieel te verminderen voor 
manipulatie van de markt voor het 
derivaat of de onderliggende waarde door 
houders van grote posities en ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers over de 
nodige regelingen beschikken om het 
contract indien nodig fysiek af te 
wikkelen. De bedoelde controles moeten 
de mogelijkheid omvatten dat het 
handelsplatform de leden of deelnemers 
verplicht een positie te verminderen of te 
beëindigen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 14
Ivailo Kalfin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 16
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Personen die krachtens punt i) zijn 
vrijgesteld hoeven niet ook aan de 
vereisten van dit punt te voldoen om te 
worden vrijgesteld;

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

Or. en

Amendement 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Krachtens artikel 2, lid 1, onder i), 
vrijgestelde personen die voor eigen 
rekening in financiële instrumenten 
handelen als leden of deelnemers van een 
gereglementeerde markt of MTF, met 
inbegrip van market makers met betrekking 
tot grondstoffenderivaten en 
emissierechten of derivaten daarvan, 
hoeven niet ook aan de voorwaarden voor 
deze vrijstelling te voldoen;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 18
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 19
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken of, wanneer 
het gezamenlijk bestuurde 
ondernemingen betreft, op het niveau van 
hun eigenaren en de 
dochterondernemingen van hun 
eigenaren als een nevenactiviteit is aan te 
merken, en mits dit hoofdbedrijf niet 
bestaat in het verrichten van 
beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat kleinere en middelgrote 
handelsondernemingen worden benadeeld die het zich niet kunnen veroorloven om zelf 
rechtstreeks aan handelsmarkten deel te nemen om de aan hun hoofdbedrijf gerelateerde 
risico´s te beheren en die daarom gemeenschappelijke entiteiten hebben opgericht of 
strategische overeenkomsten met derden hebben gesloten teneinde een kritische massa te 
creëren die hun toegang tot handelsmarkten verschaft zodat zij de risico´s kunnen beheren die 
zijn verbonden aan de inputs/outputs van de eigenaren/tegenpartijen.

Amendement 20
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

mits dit in alle gevallen op groepsniveau 
als een nevenactiviteit van hun 
hoofdbedrijf is aan te merken en dit 
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten 
van beleggingsdiensten in de zin van deze 
richtlijn of bankdiensten in de zin van 
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Richtlijn 2006/48/EG; Richtlijn 2006/48/EG, en mits de omvang 
van de nevenactiviteit geen 
systeemrelevant deel van de markt vormt 
waarop de personen hun activiteiten 
ontplooien;

Or. en

Motivering

Handelsactiviteiten van vergelijkbaar belang mogen niet verschillend worden behandeld. 
Significante handelsactiviteiten kunnen niet eenvoudig worden vrijgesteld omdat zij door een 
onderneming worden uitgevoerd waarvan het hoofdbedrijf in andere activiteiten bestaat – een 
dergelijke vrijstelling kan ook niet door economische redenen of onder verwijzing naar de 
werking van de markt worden gerechtvaardigd. De EAEM moet bepalen welke activiteiten als 
"significant" moeten worden beschouwd voor een bepaalde markt.

Amendement 21
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat handelsondernemingen worden 
benadeeld die het zich niet kunnen veroorloven om zelf rechtstreeks aan handelsmarkten deel 
te nemen om de aan hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s te beheren. Veelal vormen zij 
samen met hun handelsfirma een niet-geconsolideerde groep, om een kritische massa te 
creëren die hun toegang tot handelsmarkten verschaft. De bestaande definities van 
"moedermaatschappij" en "dochteronderneming" zijn hier niet van toepassing, omdat daarin 
geen aandacht wordt besteed aan de specifieke kenmerken van deze ondernemingsstructuur. 
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Amendement 22
Ivailo Kalfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

n) transmissie- en 
distributiesysteembeheerders als 
omschreven in artikel 2, punten 4 en 6, 
van Richtlijn 2009/72/EG of artikel 2, punt 
4, van Richtlijn 2009/73/EG bij de 
uitvoering van hun taken uit hoofde van 
deze richtlijnen, Verordening (EG) nr. 
714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 
of overeenkomstig deze verordeningen 
vastgestelde netwerkcodes of richtsnoeren, 
alsmede dienstverleners die voor deze 
entiteiten activiteiten uitvoeren en 
exclusief gerelateerd zijn aan deze 
entiteiten. 

Or. en

Amendement 23
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ten aanzien van de 
vrijstellingen c) en i) om te verduidelijken 
wanneer een activiteit is aan te merken als 
een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op 
groepsniveau, en om te bepalen wanneer 
een dienst als incidentele activiteit wordt 
verricht.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ten aanzien van de 
vrijstellingen c) en i) om te verduidelijken 
wanneer een activiteit is aan te merken als 
een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op 
groepsniveau, om het marktaandeel te 
bepalen dat als systeemrelevant wordt 
beschouwd en om te bepalen wanneer een 
dienst als incidentele activiteit wordt 
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verricht.

Or. en

Motivering

Significante handelsactiviteiten kunnen niet eenvoudig worden vrijgesteld omdat zij door een 
onderneming worden uitgevoerd waarvan het hoofdbedrijf in andere activiteiten bestaat – een 
dergelijke vrijstelling kan ook niet door economische redenen of onder verwijzing naar de 
werking van de markt worden gerechtvaardigd. De EAEM moet bepalen welke activiteiten als 
"significant" moeten worden beschouwd voor een bepaalde markt.

Amendement 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal;

– het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte aandeel van het kapitaal in 
verhouding tot het kapitaal op 
groepsniveau;

Or. en

Motivering

Er moet met meer elementen rekening worden gehouden om te kunnen bepalen of een 
activiteit een nevenactiviteit is van het hoofdbedrijf van een niet-financiële tegenpartij. Dit is 
met name van belang voor energiebedrijven die ook op het vlak van financiële instrumenten 
actief moeten zijn om risico's te beheren in verband met de schommeling van de prijzen voor 
grondstoffen die voor de bedrijfsactiviteiten van hun groep noodzakelijk zijn.

Amendement 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de vraag of de activiteit verband houdt 
met het beheer van grondstoffenrisico's of 
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andere risico's die verbonden zijn aan de 
bedrijfsactiviteiten van de groep.

Or. en

Motivering

Er moet met meer elementen rekening worden gehouden om te kunnen bepalen of een 
activiteit een nevenactiviteit is van het hoofdbedrijf van een niet-financiële tegenpartij. Dit is 
met name van belang voor energiebedrijven die ook op het vlak van financiële instrumenten 
actief moeten zijn om risico's te beheren in verband met de schommeling van de prijzen voor 
grondstoffen die voor de bedrijfsactiviteiten van hun groep noodzakelijk zijn.

Amendement 26
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis) "op groepsniveau": 
ondernemingen die een groep vormen 



PE488.031v01-00 12/32 AM\900875NL.doc

NL

door wederzijdse of eenzijdige 
deelneming, ongeacht of zij 
geconsolideerd of niet-geconsolideerd 
zijn; in dit verband wordt de groep als één 
onderneming beschouwd;

Or. en

Motivering

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

Amendement 28
Ivailo Kalfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis) "buitensporige speculatie": 
handelsactiviteiten in grondstoffen in het 
kader van verkoopcontracten betreffende 
toekomstige levering van de betreffende 
grondstof die worden gesloten op of 
volgens de regels van termijnmarkten of 
via uitvoeringsfaciliteiten voor 
derivatentransacties of elektronische 
handelsfaciliteiten in verband met een 
contract met een significante 
koersvormingsfunctie, die plotselinge of 
onredelijke schommelingen of 
ongerechtvaardigde veranderingen in de 
prijs van de betreffende grondstof 
veroorzaken;

Or. en

Motivering

Speculanten vervullen een noodzakelijke rol op de grondstoffenmarkten door in liquiditeit te 
voorzien voor bonafide hedgingdoeleinden wanneer er sprake is van een gebrek aan 
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evenwicht tussen "long hedgers" en "short hedgers". Op sommige grondstoffenmarkten zijn er 
echter minder "hedgers" dan speculanten, zodat het risico bestaat dat het prijsniveau en de 
prijsschommelingen niet langer worden bepaald door fundamentele factoren. Door een 
definitie van "buitensporige speculatie" vast te stellen wordt de toezichthoudende autoriteiten 
en de markten een basis gegeven voor interventies ter bescherming van de belangen van 
hedgers.

Amendement 30
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 ter) "bonafide hedgingtransactie":
a) een transactie of positie die:
i) transacties vertegenwoordigt die zijn of 
op een later tijdstip worden uitgevoerd, of 
posities die zijn of op een later tijdstip 
worden ingenomen, op een fysieke 
marktplaats; 
ii) uit economisch oogpunt aangewezen is 
met het oog op beperking van risico's in 
verband met de uitoefening en het beheer 
van een handelsbedrijf;
iii) voortvloeit uit een potentiële 
verandering in de waarde van:
- activa die een persoon bezit, produceert, 
fabriceert, verwerkt of verhandelt of 
verwacht te zullen bezitten, produceren, 
fabriceren, verwerken of verhandelen;
- vorderingen die een persoon heeft 
uitstaan of verplichtingen die zij verwacht 
te zullen moeten vervullen; of
- diensten die een persoon verricht, 
inkoopt of verwacht te zullen verrichten of 
inkopen;
of
b) een transactie of positie ter beperking 
van aan een positie verbonden risico's die 
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voortvloeien uit een derivatencontract dat: 
i) is gesloten met een tegenpartij voor 
welke de transactie of positie een bonafide 
hedgingtransactie vormt als bedoeld 
onder a), of 
ii) voldoet aan de voorwaarden onder a).

Or. en

Motivering

Om de positieve werking van de grondstoffenmarkten te bevorderen is een definitie van 
hedgingactiviteiten noodzakelijk. Het markttoezicht dient de belangen van partijen te 
behartigen die als gevolg van hun bedrijfsactiviteiten onvermijdelijk zijn blootgesteld aan 
koersrisico's op de grondstoffenmarkten, en die niet speculeren op koersontwikkelingen. 
Uitzonderingen moeten, net als in de EMIR-verordening en de Dodd-Frank Act, verband 
houden met een dergelijke definitie.

Amendement 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Titel IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

POSITIELIMIETEN EN -
RAPPORTAGE

POSITIEBEHEER EN -RAPPORTAGE

Or. en

Motivering

Handelsplatforms moeten beschikken over een "tool box" met verschillende instrumenten en 
regelingen. Positielimieten zijn een dergelijk instrument, maar een handelsplatform moet ook 
gebruik kunnen maken van alternatieve "regelingen met een gelijkwaardig effect", zoals 
positiebeheer.

Amendement 32
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De limieten moeten niet van toepassing zijn op het aantal contracten per persoon. Indien een 
limiet wordt ingesteld op grondstoffenderivaten, moet deze betrekking hebben op de 
openstaande posities (bedoeld in artikel 59 en artikel 72, lid 1, onder g). Zie ook artikel 60, 
lid 1, tweede alinea: "openstaande posities". Zie voorts de berekening van de clearingdrempel 
in artikel 7 van de EMIR-verordening.

Amendement 34
Ivailo Kalfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
gereglementeerde markten en exploitanten 

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

van MTF's en OTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, limieten toepassen 
op het aantal contracten dat marktleden of -
deelnemers gedurende een bepaalde 
periode kunnen sluiten, en andere
regelingen ter aanvulling van die limieten
(zoals positiemanagement met drempels 
voor automatische evaluatie) treffen 
teneinde:

Or. en

Motivering

Positielimieten zijn het enige doeltreffende instrument om te voorkomen dat in een mate in 
producten en strategieën wordt belegd dat de koersvormings- en risico-overdrachtfuncties 
van de grondstoffenmarkten worden verstoord. Andere maatregelen kunnen dergelijke 
limieten aanvullen, maar niet vervangen.

Amendement 36
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de liquiditeit te ondersteunen; (a) te zorgen voor een voldoende mate van 
marktliquiditeit voor bonafide 
hedgingtransacties;

Or. en

Motivering

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

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ordelijke koersvormings- en 
afwikkelingsvoorwaarden te bevorderen.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 38
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) buitensporige speculatie in te 
perken, uit te sluiten en te voorkomen.

Or. en

Motivering

Wanneer speculatieve belangen de overhand hebben boven die van hedgers, wordt het 
marktrisico sterker door de beschikbaarheid van kapitaal van fondsen bepaald dan door 
fundamentele langetermijnfactoren. Het is belangrijk erop te wijzen dat de markt in een 
dergelijke situatie niet in het voordeel werkt van diegenen die onvermijdelijk zijn blootgesteld 
aan koersrisico's op de grondstoffenmarkten. De toezichthoudende instanties moeten, net als 
in de VS, de bevoegdheid krijgen om tegenmaatregelen te nemen tegen een dreigende 
ondermijning van het economisch nut van de markt voor bonafide hedgers.
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Amendement 39
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\900875NL.doc 21/32 PE488.031v01-00

NL

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

marktvervoerpatronen.

Or. en

Motivering

De limieten moeten niet van toepassing zijn op het aantal contracten per persoon. Al 
naargelang de marktstructuur kunnen automatische limieten negatieve gevolgen hebben voor 
de liquiditeit op transparante handelsplatformen. Indien een limiet wordt ingesteld op 
grondstoffenderivaten, moet deze betrekking hebben op de openstaande posities (bedoeld in 
artikel 59 en artikel 72, lid 1, onder g). Zie ook artikel 60, lid 1, tweede alinea: "openstaande 
posities". Zie voorts de berekening van de clearingdrempel in artikel 7 van de EMIR-
verordening.

Amendement 41
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De limieten of regelingen zijn transparant 
en niet-discriminerend, specificeren de 
personen op wie zij van toepassing zijn en 
eventuele vrijstellingen, en houden 
rekening met de aard en de samenstelling 
van de marktdeelnemers en met het 
gebruik dat zij maken van de tot de handel 
toegelaten contracten. Zij voorzien in 
duidelijke kwantitatieve drempels, zoals 
het maximumaantal contracten dat 
personen kunnen sluiten, rekening houdend 
met de kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
marktvervoerpatronen.

De limieten zijn transparant en niet-
discriminerend, specificeren de personen 
op wie zij van toepassing zijn en eventuele 
vrijstellingen, en houden rekening met de 
aard en de samenstelling van de 
marktdeelnemers en met het gebruik dat zij 
maken van de tot de handel toegelaten 
contracten. Met name differentiëren zij 
tussen posities die objectief strekken tot de 
beperking van risico's welke rechtstreeks 
verbonden zijn aan met de grondstoffen 
verband houdende handelsactiviteiten 
enerzijds en overige posities anderzijds.
Zij voorzien in duidelijke kwantitatieve 
drempels, zoals het maximumaantal 
contracten dat personen kunnen sluiten of 
aanhouden, rekening houdend met de 
kenmerken van de onderliggende 
grondstoffenmarkt, met inbegrip van 
productie-, consumptie- en 
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marktvervoerpatronen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 42
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verplichten 
gereglementeerde markten en 
exploitanten van MTF's die 
grondstoffenderivaten tot de handel 
toelaten of verhandelen, om ook 
dergelijke andere positiecontroles toe te 
passen die nodig zijn om te zorgen voor 
een ordelijke werking van de markten en 
met name het potentieel te verminderen 
voor manipulatie van de markt voor het 
derivaat of de onderliggende waarde door 
houders van grote posities en ervoor te 
zorgen dat de marktdeelnemers over de 
nodige regelingen beschikken om het 
contract indien nodig fysiek af te 
wikkelen. De bedoelde controles moeten 
de mogelijkheid omvatten dat het 
handelsplatform de leden of deelnemers 
verplicht een positie te verminderen of te 
beëindigen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in de eerste alinea bedoelde 
limieten zijn niet van toepassing op 
posities die objectief strekken tot de 
beperking van risico's welke rechtstreeks 
verbonden zijn aan met de grondstoffen 
verband houdende handelsactiviteiten.

Or. en

Motivering

Er moeten duidelijke uitzonderingsbepalingen worden vastgesteld voor 
risicobeheersactiviteiten. Zo kan worden bepaald dat voor niet-financiële ondernemingen 
geen poisitielimieten gelden voor de producten die het voorwerp zijn van hun risicobeheer. 
Hierdoor kunnen tevens aanzienlijke administratieve lasten worden voorkomen voor 
handelsondernemingen die moeten motiveren welke posities noodzakelijk zijn voor 
risicobeheerdoeleinden.

Amendement 44
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's stellen hun bevoegde autoriteit in 
kennis van de bijzonderheden van de 
limieten of regelingen. De bevoegde 
autoriteit deelt dezelfde informatie mee aan 
de EAEM, die een databank met 

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

gehanteerde limieten op haar website 
bekendmaakt en actueel houdt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\900875NL.doc 25/32 PE488.031v01-00

NL

Or. en

Motivering

Er dienen geen automatische limieten te worden vastgesteld voor alternatieve regelingen. Al 
naargelang de marktstructuur kunnen automatische limieten negatieve gevolgen hebben voor 
de liquiditeit op transparante handelsplatformen en brengen zij het risico mee dat de otc-
handel wordt gestimuleerd. Indien een limiet wordt ingesteld op grondstoffenderivaten, moet 
deze betrekking hebben op de openstaande posities (bedoeld in artikel 59 en artikel 72, lid 1, 
onder g). 

Amendement 46
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten leggen geen 
limieten of alternatieve regelingen op die 
restrictiever zijn dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, 
tenzij in uitzonderlijke gevallen waarin 
dergelijke limieten objectief 
gerechtvaardigd en evenredig zijn in het 
licht van de liquiditeit van de markt in 
kwestie en de ordelijke werking van de 
markt. De restricties gelden voor een 
initiële periode van ten hoogste zes 
maanden, te rekenen vanaf de datum van 
de bekendmaking ervan op de website van 
de betrokken bevoegde autoriteit. Een 
dergelijke restrictie kan telkens met 
periodes van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd indien de redenen voor 
de invoering van de restrictie van 
toepassing blijven. Indien de restrictie na 
het verstrijken van een dergelijke periode 
van zes maanden niet wordt verlengd, 
houdt zij automatisch op te bestaan..

Schrappen

Bij de vaststelling van restrictievere 
maatregelen dan die welke 
overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, 
stellen de bevoegde autoriteiten de ESMA 
in kennis. De kennisgeving bevat een 
motivering voor de restrictievere 
maatregelen. De ESMA brengt binnen 24 
uur advies uit over de vraag of de 
maatregel noodzakelijk is om de 
uitzonderingssituatie aan te pakken. Het 
advies wordt bekendgemaakt op de 
website van de ESMA.
Ingeval een bevoegde autoriteit 
maatregelen neemt die in strijd zijn met 
een advies van de ESMA, maakt zij op 
haar website onmiddellijk een mededeling 
bekend waarin zij de redenen waarom zij 
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een dergelijke werkwijze volgt, volledig 
uiteenzet.

Or. en

Motivering

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

Amendement 48
Reinhard Bütikofer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. ro

Amendement 50
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 51
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel C – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Opties, futures, swaps, 
rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op effecten, valuta, rentevoeten of 
rendementen, emissierechten of andere 
afgeleide instrumenten, financiële indexen 
of financiële maatstaven, en die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten.

(4) Opties, futures, swaps, 
rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op effecten, valuta, rentevoeten of 
rendementen of andere afgeleide 
instrumenten, financiële indexen of 
financiële maatstaven, en die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten.

Or. en

Amendement 52
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C - punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Opties, futures, swaps en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben 
op grondstoffen en waarbij geen 
afwikkeling in de vorm van materiële 
levering wordt beoogd, mits zij worden 
verhandeld op een gereglementeerde 
markt, een OTF, en/of een MTF.

Or. en

Motivering

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

Amendement 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\900875NL.doc 31/32 PE488.031v01-00

NL

zekerheden);

Or. en

Motivering

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

Amendement 54
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C - punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
emissierechten, inflatiepercentages of 
andere officiële economische statistieken, 
en die contant moeten, of, op verzoek van 
één der partijen, kunnen worden 
afgewikkeld (anderszins dan op grond van 
een verzuim of een ander ontbindend 
element) in contanten moeten of mogen 
worden afgewikkeld naar keuze van een 
van de partijen, tenzij de reden het in 
gebreke blijven is of een andere 
gebeurtenis die beëindiging van het 
contract tot gevolg heeft, alsmede andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
activa, rechten, verbintenissen, indices en 
maatregelen dan die vermeld in deel C en 
die de kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten bezitten, waarbij 
o.a. in aanmerking wordt genomen of zij 
op een gereguleerde gereglementeerde 
markt, een OTF, of een MTF worden 
verhandeld of via erkende clearinghouses, 

(10) Opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere 
derivatencontracten met betrekking tot 
klimaatvariabelen, vrachttarieven, 
inflatiepercentages of andere officiële 
economische statistieken, en die contant 
moeten, of, op verzoek van één der 
partijen, kunnen worden afgewikkeld 
(anderszins dan op grond van een verzuim 
of een ander ontbindend element) in 
contanten moeten of mogen worden 
afgewikkeld naar keuze van een van de 
partijen, tenzij de reden het in gebreke 
blijven is of een andere gebeurtenis die 
beëindiging van het contract tot gevolg 
heeft, alsmede andere derivatencontracten 
met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatregelen dan 
die vermeld in deel C en die de kenmerken 
van andere afgeleide financiële 
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of zij op een 
gereguleerde gereglementeerde markt of 
een MTF worden verhandeld of via 
erkende clearinghouses, en tevens of er 
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en tevens of er regelmatig sprake is van 
"margin calls" (verzoek om storting van 
extra zekerheden).

regelmatig sprake is van "margin calls" 
(verzoek om storting van extra 
zekerheden).

Or. en


