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KORT BEGRUNDELSE

I tiden efter krisen er en forlængelse af forordningerne om finansielle instrumenter og 
samordning med de store internationale partnere en yderst vigtig proces. EU har med rette sat 
fokus på at skabe mere stabilitet og gennemsigtighed på de finansielle markeder.

Opmærksomheden henledes dog samtidig på, at finansielle instrumenter og finansielle 
markeder meget ofte benyttes af ikke-finansielle selskaber. Dette er meget ofte tilfældet med 
selskaber inden for råvare- og energisektorerne, hvor sådanne instrumenter er relateret til 
grundlæggende handelsvarer. Andre benytter finansieringsinstrumenter til afdækning eller 
andre formål forbundet med erhvervsøkonomisk styring.

Enhver regulering bør finde anvendelse i nøje afmålte doser. For lidt regulering udsætter 
markedet for risici, og for meget regulering medfører øgede omkostninger og, i nogle tilfælde, 
højere priser for forbrugerne i slutleddet. Dette er ikke noget ønskværdigt resultat inden for 
visse områder af fødevarer og energi. Øget regulering vil også gøre det umuligt for visse 
mindre virksomheder på markedet at klare sig i konkurrencen, når de skal dække supplerende 
omkostninger. Desuden er de systemiske risici minimale, når finansielle instrumenter er 
relateret til grundlæggende handelsvarer.

Med henblik på at fokusere på nødvendigheden af at minimere de systemiske risici, der kan 
opstå som følge af unoterede derivater (OTC-derivater), foreslår ordføreren at finjustere 
bestemmelserne vedrørende ikke-finansielle selskaber, i et forsøg på både at sikre 
hensigtsmæssig regulering af selskabernes handel med OTC-derivater og at moderere den 
administrative byrde for tilsynsmyndighederne og erhvervslivet.

De foreslåede ændringer:

• tydeliggørelse af visse definitioner

• lettelse af visse procedurer

• hjælp til at undgå overbebyrdelse på grund af clearing og andre uforholdsmæssigt 
voldsomme belastninger for virksomhederne

• ophævelse af informationsgrænseværdien, eftersom clearinggrænseværdien giver 
tilstrækkelig garanti

• indførelse af mere sammenhængende og gennemsigtige kriterier vedrørende 
reguleringsmæssige afgørelser

• tydeliggørelse af procedurerne til klassificering og afklassificering af unoterede 
derivater og modparter som værende godkendt til clearing.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:



PE456.881v03-00 4/14 PA\855915DA.doc

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De regler, der finder anvendelse på 
finansielle modparter, bør i givet fald også 
finde anvendelse på ikke-finansielle 
modparter. Det anerkendes, at ikke-
finansielle modparter anvender OTC-
kontrakter til at gardere sig mod 
forretningsmæssige risici, der er direkte 
forbundet med deres forretningsaktiviteter. 
Hvad angår bestemmelsen af, hvorvidt en 
ikke-finansiel modpart skal være underlagt 
clearingsforpligtelsen, bør der tages hensyn 
til formålet, hvortil den ikke-finansielle 
modpart anvender OTC-derivater, og til 
omfanget af eksponeringer, som denne 
modpart har i disse instrumenter. Ved 
fastsættelsen af grænseværdien for 
clearingsforpligtelsen, bør ESMA høre alle 
relevante myndigheder, f.eks. 
reguleringsmyndigheder med ansvar for 
råvaremarkederne, for at sikre, at der tages 
behørigt hensyn til de særlige forhold, der 
gør sig gældende inden for disse sektorer. 
Kommissionen skal desuden senest den 31. 
december 2013 foretage en vurdering af 
den systemiske betydning af ikke-
finansielle virksomheders transaktioner 
med OTC-derivater i forskellige sektorer, 
herunder energisektoren.

(16) De regler, der finder anvendelse på 
finansielle modparter, bør i givet fald også 
finde anvendelse på ikke-finansielle 
modparter. Det anerkendes, at ikke-
finansielle modparter anvender OTC-
kontrakter til at gardere sig mod 
forretningsmæssige risici, der er direkte 
forbundet med deres forretningsaktiviteter. 
Hvad angår bestemmelsen af, hvorvidt en 
ikke-finansiel modpart skal være underlagt 
clearingsforpligtelsen, bør der tages hensyn 
til formålet, hvortil den ikke-finansielle
modpart anvender OTC-derivater, og til 
omfanget af eksponeringer, som denne 
modpart har i disse instrumenter. Ved 
fastsættelsen af grænseværdien for 
clearingsforpligtelsen, bør ESA (ESMA)
høre alle relevante myndigheder og de 
berørte parter, f.eks. 
reguleringsmyndigheder med ansvar for 
råvaremarkederne og energisektoren, for at 
sikre, at der tages behørigt hensyn til de 
særlige forhold, der gør sig gældende inden 
for disse sektorer. Kommissionen skal 
desuden senest den 31. december 2013 
foretage en vurdering af den systemiske 
betydning af ikke-finansielle 
virksomheders transaktioner med OTC-
derivater i forskellige sektorer, herunder 
energisektoren.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "derivatklasse": en række OTC-
derivatkontrakter med samme væsentlige 
karakteristika 

(4) "derivatklasse": en række 
derivatkontrakter med samme væsentlige 
karakteristika

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "over-the-counter (OTC) derivater":
derivatkontrakter, hvis gennemførelse ikke 
finder sted på et reguleret marked som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i 
direktiv 2004/39/EF 

(5) "over-the-counter (OTC) derivater": 
derivatkontrakter, hvis gennemførelse ikke 
finder sted på et reguleret marked som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i 
direktiv 2004/39/EF eller på et 
tredjelandsmarked, der anses for at svare 
til et reguleret marked i henhold til artikel 
19, stk. 6, i samme direktiv 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "finansiel modpart": 
investeringsselskaber som fastsat i
direktiv 2004/39/EF, kreditinstitutter som
fastsat i direktiv 2006/48/EF, 
forsikringsvirksomheder som defineret i
direktiv 73/239/EØF, forsikringsselskaber 
som defineret i direktiv 2002/83/EF, 

(6) "finansiel modpart": et i EU etableret 
foretagende som er et investeringsselskab
med autorisation i henhold til direktiv 
2004/39/EF, et kreditinstitut med 
autorisation i henhold til direktiv 
2006/48/EF, en forsikringsvirksomhed 
med autorisation i henhold til direktiv 
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genforsikringsselskaber som defineret i
direktiv 2005/68/EF, institutter for
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) som defineret i 
direktiv 2009/65/EF, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
som defineret i direktiv 2003/41/EF og 
forvaltere af alternative investeringsfonde 
som defineret i direktiv 2010/.../EU

73/239/EØF, et forsikringsselskab med 
autorisation i henhold til direktiv 
2002/83/EF, et genforsikringsselskab som 
autoriseret i henhold til direktiv 
2005/68/EF, et foretagende med 
autorisation til kollektiv investering i 
værdipapirer (investeringsinstitutter) med
autorisation i henhold til direktiv 
2009/65/EF, arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskasser som er underlagt kravene i 
direktiv 2003/41/EF eller en alternativ 
investeringsfond, der forvaltes af en EU-
baseret forvalter af alternative 
investeringsfonde som defineret i direktiv 
2010/.../EU

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I de tilfælde, hvor en CCP etableret i 
et tredjeland er blevet anerkendt af ESA 
(ESMA) i henhold til artikel 23, 
underretter den relevante 
tilsynsmyndighed i det pågældende 
tredjeland i overensstemmelse med 
samarbejdsbestemmelserne i artikel 23, 
stk. 4, ESA (ESMA) om de klasser af 
derivatkontrakter, for hvilke CCP'erne 
har fået tilladelse til at foretage 
clearingtjenester for clearingmedlemmer 
eller kunder, der er etableret i EU.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks måneder efter at have 
modtaget en underretning og en anmodning 
som omhandlet i stk. 1 fremsender ESMA 
en afgørelse til den ansøgende kompetente 
myndighed med oplysning om:

2. Senest seks måneder efter at have 
modtaget en underretning og en anmodning 
som omhandlet i stk. 1, og de oplysninger, 
som er omhandlet i stk. 1, litra a), træffer 
ESA (ESMA) afgørelse om

(a) den pågældende klasse af derivater er 
kvalificeret til clearingsforpligtelsen i 
henhold til artikel 3

(a) den pågældende klasse af derivater er 
kvalificeret til clearingsforpligtelsen i 
henhold til artikel 3

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

(b) datoerne for, hvornår 
clearingsforpligtelsen træder i kraft, 
herunder tidsrammen for, hvornår 
modparter eller kategorier af modparter 
er omfattede af clearingsforpligtelsen.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESMA træffer afgørelse på grundlag af 
følgende kriterier: 

3. ESA (ESMA) træffer afgørelse i 
henhold til stk. 2, litra a), på grundlag af 
følgende kriterier: 

(a) reduktion af den systemiske risiko i det 
finansielle system

(a) reduktion af den systemiske risiko i det 
finansielle system

(aa) indvirkningen på omfanget af 
modpartskreditrisiko på markedet, inden 
for den relevante klasse af derivater og 
mellem klasser af derivater som resultat 
af, at der fastsættes en forpligtelse for den 
relevante klasse af derivatkontrakter;

(b) kontrakternes likviditet (b) den relevante klasse af 
derivatkontrakters volumen og likviditet
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(c) prisoplysningernes tilgængelighed (c) prisoplysningernes tilgængelighed 
inden for den relevante klasse af 
derivatkontrakter

(d) CCP'ens evne til at håndtere den 
pågældende kontraktvolumen

(d) CCP'ens evne til at udbyde produkter, 
der respekterer alles behov, herunder 
behovene hos mindre markedsaktører, 
såsom små og mellemstore virksomheder

(e) kundebeskyttelsesniveauet, som 
CCP'en yder.

(e) kapacitet hos mere end én CCP til at 
udbyde clearingsserviceydelser inden for 
den relevante klasse af derivatkontrakter
(ea) omkostningerne ved clearing for 
markedsdeltagerne, især for ikke-
finansielle modparter, og for den samlede 
økonomi; 
(eb) de underliggende fysiske produkter 
karakteristika.

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

Inden den træffer sin afgørelse, foretager 
ESA (ESMA) en offentlig høring, og i 
givet fald høres tilsynsmyndighederne i 
eventuelle tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESA (ESMA) træffer afgørelse i 
henhold til stk. 2, litra b), ud fra følgende 
kriterier:
(a) den relevante klasse af 
derivatkontrakters forventede volumen 
(b) den relevante CCP's evne til at 
behandle den forventede volumen og til at 
håndtere de risici, der kan opstå som følge 
af clearing af den relevante klasse af 
derivatkontrakter
(c) typen og antallet af modparter, der er 
aktive eller forventes at blive aktive på 
markedet for den relevante klasse af 
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derivatkontrakter 
(d) det tidsrum, inden for hvilket en 
modpart underlagt clearingsforpligtelsen 
skal træffe foranstaltninger til clearing af 
sine derivatkontrakter gennem en CCP
(e) risikostyringsevnen og den juridiske og 
operationelle kapacitet hos den række af 
modparter, der er aktive på markedet for 
den relevante klasse af derivatkontrakter, 
og som ville blive underlagt 
clearingsforpligtelsen, jf. artikel 3
(f) omfanget af indbyrdes forbindelser 
inden for den relevante klasse af 
derivatkontrakter på de finansielle 
markeder. 

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ESA (ESMA) udarbejder, efter offentlige 
høringer, udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der skal være Kommissionen i 
hænde senest den 30. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder i samråd med Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici
og andre relevante myndigheder udkast til 
disse forskriftsmæssige standarder, der skal 
være Kommissionen i hænde senest 30. 
juni 2012.

ESA (ESMA) udarbejder i samråd med 
ESRB, andre relevante myndigheder og 
efter en offentlig høring udkast til disse 
forskriftsmæssige standarder, der skal være 
Kommissionen i hænde senest 30. juni 
2012.

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Clearingsforpligtelsen er gældende, så 
længe den ikke-finansielle modparts 
nettoposition og eksponering i OTC-
derivatkontrakter overstiger 
clearingsgrænseværdien og bortfalder, så 
snart disse nettopositioner og 
eksponeringer befinder sig under 
clearingsgrænseværdien.
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Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tager i samråd med 
ESMA, ESRB og andre relevante 
myndigheder løbende de grænseværdier, 
der er fastsat i stk. 3, om til fornyet 
overvejelse, og ændrer disse om 
nødvendigt.

5. Kommissionen tager i samråd med ESA 
(ESMA), EBA, ESRB og andre relevante 
myndigheder løbende de grænseværdier, 
der er fastsat i stk. 3, op til fornyet 
overvejelse, og ændrer disse om 
nødvendigt, i overensstemmelse med dette 
stykke.

Or. en
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) når det er muligt, elektroniske midler 
til at sikre rettidig bekræftelse af OTC-
derivatkontraktens vilkår

(a) elektroniske midler til at sikre rettidig 
bekræftelse af OTC-derivatkontraktens 
vilkår, medmindre dette er uforeneligt 
med gældende god backoffice-praksis på 
et bestemt kontraktmarked eller for 
besværligt for en bestemt ikke-finansiel 
modpart

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på litra b) er værdien af 
udestående kontrakter markedsværdien på 
dagsbasis, og risikostyringsprocedurerne 
skal kræve rettidig, præcis og på passende 
vis adskilt udveksling af garantier i 
overensstemmelse med gældende 
markedspraksis eller, i forbindelse med 
finansielle modparter, passende og 
forholdsmæssig kapitalbesiddelse.

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit, litra a) og b) 
omhandlede forpligtelser gælder ikke for 
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OTC-derivatkontrakter, der er indgået af 
en ikke-finansiel modpart inden den dato, 
hvorfra denne ikke-finansielle modpart er 
pålagt den i artikel 7, stk. 2 fastsatte 
clearingsforpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ESA (ESMA) udarbejder, efter en 
offentlig høring, udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
30. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ESA (EBA), ESA (ESMA) og ESA 
(EIOPA) udarbejder sammen, efter en 
offentlig høring, et fælles udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
30. juni 2012.

Or. en
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


