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BEKNOPTE MOTIVERING

De uitbreiding van voorschriften voor financiële instrumenten en onderlinge coördinatie 
tussen de belangrijkste internationale partners zijn in de periode na de crisis van uiterst groot 
belang. De EU vindt terecht dat er in de eerste plaats meer stabiliteit en transparantie moet 
komen op de financiële markten.

We moeten echter beseffen dat financiële instrumenten en markten heel vaak door niet-
financiële ondernemingen gebruikt worden. Dit is heel frequent het geval voor bedrijven uit 
de grondstoffen- en energiesector, aangezien hun handelsproducten gekoppeld zijn aan 
dergelijke financiële instrumenten. Andere bedrijven gebruiken financiële instrumenten voor 
risicoafdekking of voor andere doelen die verband houden met financieel 
bedrijfsmanagement.

Het uitvaardigen van voorschriften moet zorgvuldig gedoseerd gebeuren. Te weinig 
regelgeving schept namelijk risico's voor de markt, maar te veel regels leiden tot hogere 
kosten en in sommige gevallen tot hogere prijzen voor de eindconsument. Voor wat 
basislevensmiddelen en energie betreft, zouden dergelijke effecten ongewenst zijn. Een groter 
aantal voorschriften zou ook betekenen dat een aantal kleinere ondernemingen op de markt als 
gevolg van bijkomende kosten niet meer op kunnen tegen hun concurrenten. Als financiële 
instrumenten gebackt worden door onderliggende grondstoffen, is het systeemrisico 
bovendien minimaal.

Aangezien het in de eerste plaats belangrijk is om het systeemrisico dat kan worden gecreëerd 
door otc-derivaten zo laag mogelijk te houden, stelt de rapporteur voor om de voorschriften 
voor niet-financiële ondernemingen bij te schaven, om zo voor een gepaste reglementering 
van hun handel in otc-derivaten te zorgen en tegelijk de administratieve last voor de 
regelgevers en de bedrijfswereld binnen de perken te houden.

De voorgestelde amendementen:

• verduidelijken een aantal definities;

• vereenvoudigen een aantal procedures;

• dragen ertoe bij door clearing veroorzaakte schokken en andere buitensporige lasten 
voor ondernemingen te vermijden;

• stellen voor om de informatiedrempel af te schaffen, aangezien de clearingdrempel 
voldoende zekerheid biedt;

• voeren coherentere en transparantere criteria in met betrekking tot 
regelgevingsbesluiten;

• verduidelijken de procedures voor het aanwijzen en schrappen van otc-derivaten en 
tegenpartijen als in aanmerking komend voor clearing.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In voorkomend geval moeten de 
regels die van toepassing zijn op financiële 
tegenpartijen tevens van toepassing zijn op 
niet-financiële tegenpartijen. Erkend wordt 
dat niet-financiële tegenpartijen otc-
contracten gebruiken om zich in te dekken 
tegen commerciële risico's die rechtstreeks 
verband houden met hun commerciële 
activiteiten. Bijgevolg moet, bij het 
bepalen of een niet-financiële tegenpartij 
aan de clearingverplichting moet worden 
onderworpen, rekening worden gehouden 
met het doel waarvoor die niet-financiële 
tegenpartij van otc-derivaten gebruik 
maakt en de omvang van haar uitzettingen 
in die instrumenten. Bij de vaststelling van 
de drempel voor de clearingverplichting 
moet de EAEM alle betrokken instanties, 
zoals bijvoorbeeld regelgevers die 
verantwoordelijk zijn voor de 
grondstoffenmarkten, raadplegen om 
ervoor te zorgen dat met de specificiteit 
van die sectoren volledig rekening wordt 
gehouden. Bovendien beoordeelt de 
Commissie uiterlijk 31 december 2013 het 
systemisch belang van transacties van niet-
financiële ondernemingen in otc-derivaten 
in verschillende sectoren, waaronder de 
energiesector.

(16) In voorkomend geval moeten de 
regels die van toepassing zijn op financiële 
tegenpartijen tevens van toepassing zijn op 
niet-financiële tegenpartijen. Erkend wordt 
dat niet-financiële tegenpartijen otc-
contracten gebruiken om zich in te dekken 
tegen commerciële risico's die rechtstreeks 
verband houden met hun commerciële 
activiteiten. Bijgevolg moet, bij het 
bepalen of een niet-financiële tegenpartij 
aan de clearingverplichting moet worden 
onderworpen, rekening worden gehouden 
met het doel waarvoor die niet-financiële 
tegenpartij van otc-derivaten gebruik 
maakt en de omvang van haar uitzettingen 
in die instrumenten. Bij de vaststelling van 
de drempel voor de clearingverplichting 
moet de ETA (EAEM) alle betrokken 
instanties en belanghebbenden, zoals 
regelgevers die verantwoordelijk zijn voor 
de grondstoffenmarkten en de 
energiesector, raadplegen om ervoor te 
zorgen dat met de specificiteit van die 
sectoren volledig rekening wordt 
gehouden. Bovendien beoordeelt de 
Commissie uiterlijk 31 december 2013 het 
systemisch belang van transacties van niet-
financiële ondernemingen in otc-derivaten 
in verschillende sectoren, waaronder de 
energiesector.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) 'klasse van derivaten': een aantal otc-
derivatencontracten met 
gemeenschappelijke, essentiële kenmerken;

(4) 'klasse van derivaten': een aantal 
derivatencontracten met 
gemeenschappelijke, essentiële kenmerken;

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'over the counter (otc)-derivaten': 
derivatencontracten waarvan de uitvoering 
niet plaatsvindt op een gereglementeerde 
markt als gedefinieerd bij artikel 4, lid 1, 
punt 14 van Richtlijn 2004/39/EG;

(5) 'over the counter (otc)-derivaten': 
derivatencontracten waarvan de uitvoering 
niet plaatsvindt op een gereglementeerde 
markt als gedefinieerd bij artikel 4, lid 1, 
punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG of op 
een markt in een derde land die 
overeenkomstig artikel 19, lid 6, van deze 
richtlijn als gelijkwaardig met een 
gereglementeerde markt wordt 
beschouwd;

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) 'financiële tegenpartij': 
beleggingsondernemingen als beschreven 
in Richtlijn 2004/39/EG, 
kredietinstellingen als gedefinieerd in
Richtlijn 2006/48/EG, 

(6) 'financiële tegenpartij': een in de Unie 
gevestigde onderneming die een 
beleggingsonderneming is met een 
vergunning krachtens Richtlijn 
2004/39/EG, een kredietinstelling met een 
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verzekeringsondernemingen als 
gedefinieerd in Richtlijn 73/239/EEG, 
verzekeringsondernemingen als 
gedefinieerd in Richtlijn 2002/83/EG, 
herverzekeringsondernemingen als 
gedefinieerd in Richtlijn 2005/68/EG, 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s) als gedefinieerd in
Richtlijn 2009/65/EG, instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening als 
gedefinieerd in Richtlijn 2003/41/EG en 
beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen als gedefinieerd in
Richtlijn 2010/…/EU;

vergunning krachtens Richtlijn 
2006/48/EG, een 
verzekeringsonderneming met een 
vergunning krachtens
Richtlijn 73/239/EEG, een 
verzekeringsonderneming met een 
vergunning krachtens 
Richtlijn 2002/83/EG, een 
herverzekeringsonderneming met een 
vergunning krachtens Richtlijn 
2005/68/EG, een instelling met een 
vergunning voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s) krachtens Richtlijn 
2009/65/EG, een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening die voldoet 
aan de bepalingen van Richtlijn 
2003/41/EG of een door een EU-
beheerder van alternatieve 
beleggingsfondsen beheerd alternatief 
beleggingsfonds in de zin van Richtlijn 
2010/…/EU;

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het geval van een in een derde 
land gevestigde en door de ETA ingevolge 
artikel 23 erkende ctp, deelt de relevante 
toezichthoudende autoriteit van het derde 
land de ETA (EAEM) op grond van de in 
artikel 23, lid 4, bedoelde 
samenwerkingsovereenkomsten mee voor 
welke klassen van derivatencontracten die 
ctp de toelating heeft gekregen om aan in 
de Unie gevestigde clearingleden of 
cliënten clearingdiensten te verlenen.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EAEM richt na ontvangst van de 
kennisgeving en het verzoek als bedoeld in 
lid 1 binnen zes maanden een besluit tot de 
verzoekende bevoegde autoriteit waarin 
worden vermeld:

2. De ETA (EAEM) neemt na ontvangst 
van de kennisgeving en het verzoek als 
bedoeld in lid 1 en na ontvangst van de 
informatie bedoeld in lid 1 bis binnen zes 
maanden een besluit waarin wordt
vermeld:

(a) of die klasse van derivaten in 
aanmerking komt voor de 
clearingverplichting ingevolge artikel 3;

(a) of die klasse van derivaten in 
aanmerking komt voor de 
clearingverplichting ingevolge artikel 3;

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

(b) op welke data de clearingverplichting
van kracht wordt, en met name binnen 
welke termijn de tegenpartijen of 
categorieën van tegenpartijen aan de 
clearingverplichting worden 
onderworpen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EMEA baseert haar besluit op de 
volgende criteria:

3. De ETA (EAEM) baseert haar besluit 
ingevolge lid 2, onder a), op de volgende 
criteria:

(a) de vermindering van het systeemrisico 
in het financiële stelsel;

(a) de vermindering van het systeemrisico 
in het financiële stelsel;

(a bis) de mate waarin, door een klasse 
van derivatencontracten onder de 
clearingverplichting te brengen, het 
tegenpartijkredietrisico op de markt 
binnen die klasse en tussen 
derivatenklassen zal worden beïnvloed;

(b) de liquiditeit van de contracten; (b) het volume en de liquiditeit van de 
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relevante klasse van derivatencontracten;
(c) de beschikbaarheid van
prijsberekeningsinformatie;

(c) de beschikbaarheid van 
prijsberekeningsinformatie in die klasse 
van derivatencontracten;

(d) het vermogen van de ctp om het 
volume contracten te behandelen;

(d) het vermogen van de ctp om producten 
aan te bieden die beantwoorden aan de 
behoeften van elkeen, inclusief kleinere 
marktdeelnemers zoals kleine en 
middelgrote ondernemingen;

(e) het niveau van bescherming van de 
cliënt dat de ctp biedt.

(e) of clearingdiensten met betrekking tot 
de relevante klasse van 
derivatencontracten door meer dan één
ctp kunnen worden verleend;
(e bis) de kosten van clearing voor 
marktdeelnemers, in het bijzonder in het 
geval van niet-financiële tegenpartijen, en 
voor de hele economie;
(e ter) de kenmerken van de 
onderliggende materiële producten.

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 
ETA (EAEM) een publieke raadpleging en 
overlegt zij in voorkomend geval met de 
toezichthoudende autoriteiten van derde 
landen.

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De ETA (EAEM) baseert haar 
besluit ingevolge lid 2, onder b), op de 
volgende criteria:
(a) het verwachte volume van de relevante 
klasse van derivatencontracten;
(b) het vermogen van de betrokken ctp's 
om het verwachte volume te verwerken en 
het risico dat voortvloeit uit de clearing 
van de betrokken derivatencontracten te 
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beheren;
(c) de aard van de tegenpartijen die op de 
markt voor die klasse van 
derivatencontracten actief zijn en naar 
verwachting actief zullen worden, en hoe 
talrijk zij zijn;
(d) hoeveel tijd een aan de 
clearingverplichting onderworpen 
tegenpartij nodig heeft om de nodige 
schikkingen te treffen voor de clearing 
van haar derivatencontracten bij een ctp;
(e) het risicobeheer en de juridische en 
operationele capaciteit van de 
tegenpartijen die aan de markt voor 
derivatencontracten van de bedoelde 
klasse deelnemen en die geacht worden in 
aanmerking te komen voor de 
clearingverplichting ingevolge artikel 3;
(f) de mate waarin de derivatencontracten 
van de relevante klasse onderling 
vervlochten zijn op de financiële markten.

Or. en

Amendement 9

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.

Or. en
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Amendement 10

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 ETA (EAEM) ontwikkelt tegen 
30 juni 2012 na openbare raadplegingen
voorstellen voor regelgevende technische 
normen ter fine van voorlegging aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EMEA legt, in overleg met het 
Europees Comité voor systeemrisico's 
("ECSR") en andere betrokken 
autoriteiten, uiterlijk 30 juni 2012 
voorstellen voor die regelgevingsnormen 
aan de Commissie voor.

De ETA (EAEM) legt, in overleg met het 
ECSR en andere betrokken autoriteiten en 
na een openbare raadpleging, tegen
30 juni 2012 voorstellen voor die 
regelgevingsnormen aan de Commissie 
voor.

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De clearingverplichting is van 
kracht zolang de nettoposities en -
uitzettingen van niet-financiële 
tegenpartijen in otc-derivatencontracten 
de clearingdrempel overschrijden en 
neemt een einde zodra deze nettoposities 
en -blootstellingen onder de 
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clearingdrempel zakken.

Or. en

Amendement 13

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. 

Schrappen

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie toetst, in overleg met de 
EMEA, het ECSR en andere betrokken 
autoriteiten, periodiek de in lid 3 bedoelde 
drempels en wijzigt deze voor zover nodig.

5. De Commissie toetst, in overleg met de 
ETA (EAEM), het ECSR en andere 
betrokken autoriteiten, periodiek de in lid 3 
bedoelde drempels en wijzigt deze indien
nodig in overeenstemming met dit lid.

Or. en
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor zover mogelijk, elektronische 
middelen om de tijdige bevestiging van de 
voorwaarden van het otc-derivatencontract 
te verzekeren;

(a) behalve indien dit niet strookt met de 
gangbare goede praktijken van het 
backoffice in een specifieke 
contractenmarkt of te zwaar is voor een 
specifieke niet-financiële tegenpartij, 
elektronische middelen om de tijdige 
bevestiging van de voorwaarden van het 
otc-derivatencontract te verzekeren;

Or. en

Amendement 16

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.

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, in 
overeenstemming met de gangbare 
marktpraktijken, of in het geval van 
financiële tegenpartijen het op passende 
en evenredige wijze aanhouden van 
kapitaal vereist worden.

Or. en
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichtingen onder a) en b) van de 
eerste alinea gelden niet voor otc-
derivatencontracten die afgesloten zijn 
door een niet-financiële tegenpartij vóór 
de datum waarop deze niet-financiële 
tegenpartij onderworpen wordt aan de 
clearingverplichting ingevolge artikel 7, 
lid 2.

Or. en

Amendement 18

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.

De ETA (EAEM) legt tegen 30 juni 2012 
en na een openbare raadpleging een 
voorstel voor die regelgevende technische 
normen aan de Commissie voor.

Or. en

Amendement 19

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.

De ETA (EBA), ETA (EAEM) en ESA 
(EAVB) leggen tegen 30 juni 2012 en na 
een openbare raadpleging gezamenlijk 
een gemeenschappelijk voorstel voor die 
regelgevende technische normen aan de 
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Commissie voor.

Or. en

Amendement 20

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 ETA 
(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


