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BEKNOPTE MOTIVERING

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Richtlijn 2004/39/EG, MiFID), 
die sinds november 2007 van kracht is, is een van de hoekstenen van de financiële regulering in 
de EU en de rapporteur erkent dat herziening van de huidige MiFID (hierna MiFID II te noemen) 
noodzakelijk is om de tekortkomingen ervan te corrigeren en te voorzien in zowel meer 
transparantie als regulering van de financiële markten. 

Vrijstellingen van de MiFID

De rapporteur is van mening dat diverse in het voorstel voor de MiFID II opgenomen 
vrijstellingen van de werkingssfeer misleidend of niet duidelijk genoeg zijn en hij stelt enige 
amendementen voor om hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. 

Over het algemeen is de rapporteur van oordeel dat niet-financiële ondernemingen zoals 
grondstoffenbedrijven vanwege hun aard niet volledig onder de MiFID dienen te vallen. Deze 
benadering is volledig in lijn met het in overweging 88 uiteengezette voornemen van de 
Commissie om ervoor te zorgen dat activiteiten van niet-financiële ondernemingen, die 
bijvoorbeeld de afdekking van productiegebonden en andere risico's bij wijze van nevenactiviteit 
behelzen, vrijgesteld blijven. Deze handelsactiviteiten van niet-financiële ondernemingen 
vormen geen systeemrisico en zijn een cruciaal element van de werkzaamheden van deze 
ondernemingen. 

Andere verduidelijkingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de criteria om te definiëren of een 
activiteit een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf vormt. De voornaamste uitgangspunten voor 
deze definiëring dienen niet via gedelegeerde handelingen te worden geregeld en in de definitie 
moet rekening worden gehouden met het feit dat een activiteit slechts een nevenactiviteit kan 
zijn wanneer het een instrument voor risicobeheer vormt voor het hoofdbedrijf en wanneer de 
nevenactiviteit aanzienlijk kleiner is dan het hoofdbedrijf. 

Wanneer niet-financiële ondernemingen in het kader van de MiFID als financiële 
ondernemingen worden beschouwd, moeten zij voldoen aan kostbare verplichtingen die 
voortvloeien uit diverse financiële verordeningen. Zo zouden zij bijvoorbeeld worden 
onderworpen aan de in de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur opgenomen 
clearingverplichting voor al hun gestandaardiseerde transacties met "over-the-counter"-derivaten 
of zij zouden kunnen worden verplicht om op grond van de richtlijn betreffende kapitaalvereisten 
na 2014 een kapitaalbuffer aan te houden. 

Het gevolg zou zijn dat ondernemingen op grond van de verordening betreffende Europese 
marktinfrastructuur en de richtlijn betreffende kapitaalvereisten zouden worden verplicht meer 
kapitaal aan te houden als reserve voor hun noodzakelijke handelsactiviteiten, waardoor hun 
vermogen om te investeren zou worden belemmerd. Voorts zou risicobeheer veel duurder 
worden en als gevolg hiervan zouden sommige ondernemingen, met name KMO´s, geen 
risicobeheer meer toepassen of dit in geringere mate doen.   

De meeste KMO´s kunnen het zich niet veroorloven zelf rechtstreeks aan handelsmarkten deel te 
nemen om de aan hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s te beheren en derhalve hebben zij 
gemeenschappelijke entiteiten opgericht teneinde een kritische massa te creëren die hen toegang 
tot handelsmarkten verschaft zodat zij de risico´s van hun hoofdbedrijf kunnen beheren. Ook 
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deze bedrijfsstructuren moeten aan bod komen teneinde passende vrijstellingen te waarborgen 
voor niet-financiële KMO´s en hun gemeenschappelijke entiteiten.

Classificatie van de financiële instrumenten

Termijnproducten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering, worden in het 
MiFID II-voorstel geclassificeerd als financiële instrumenten. Deze termijncontracten zijn 
evenwel essentieel voor het risicobeheer van commerciële ondernemingen en zij verschillen 
fundamenteel van speculatieve financiële instrumenten - zij impliceren geen enkele financiële 
afwikkeling (in contanten) terwijl de onderliggende fysieke grondstof daadwerkelijk volgens 
schema wordt geleverd. Derhalve vormen termijncontracten die worden afgewikkeld door 
middel van materiële levering geen enkel risico voor financiële markten. Indien 
termijnproducten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering als financiële 
instrumenten worden beschouwd heeft dit diverse gevolgen die onder meer voortvloeien uit de 
MiFID, de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur en de 
marktmisbruikverordening. 

Het huidige MiFID II-voorstel beperkt de mogelijkheid voor ondernemingen om te profiteren 
van de vrijstelling op grond van nevenactiviteiten (artikel 2, lid 1, onder i)), aangezien hun 
handelsactiviteiten voor het merendeel handel in termijncontracten betreffen die worden 
afgewikkeld door middel van materiële levering. Daarnaast zouden deze termijncontracten dan 
kunnen worden onderworpen aan de in artikel 59 beschreven positielimieten. In het kader van de 
verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur zou de classificatie van 
termijncontracten die worden afgewikkeld door middel van materiële levering als financiële 
instrumenten de kans vergroten dat niet-financiële ondernemingen bij de inname van posities de 
zogenoemde clearingdrempel overschrijden, hetgeen zou betekenen dat zij aan de 
clearingverplichting worden onderworpen. Bovendien komen deze termijncontracten onder de 
werkingssfeer van de marktmisbruikverordening te vallen. 

Ter vergelijking zij opgemerkt dat de desbetreffende ontwerpwet in de Verenigde Staten (d.i. de 
Dodd-Frankwet) een andere definitie van financiële instrumenten hanteert en dat derivaten die 
worden afgewikkeld door middel van materiële levering expliciet van deze definitie worden 
uitgesloten. Bovendien ressorteren termijncontracten die worden afgewikkeld door middel van 
materiële levering in de energiesector reeds onder de verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.

De rapporteur stelt derhalve voor om producten die door middel van materiële levering kunnen 
worden afgewikkeld, die niet voor commerciële doeleinden zijn bestemd en die niet over de 
kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten beschikken, expliciet uit te zonderen.

Positielimieten

Beperking van de posities van ondernemingen op de derivatenmarkt verkleint hun vermogen om 
risico´s doeltreffend te beheren of toegang te krijgen tot de markten voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot hogere kosten en een hoger 
algeheel risiconiveau in hun sector. Deze ondernemingen kunnen zich bovendien genoodzaakt 
zien afdekkingsmogelijkheden te zoeken in andere, minder liquide en risicovollere markten, 
waardoor de kosten voor het risicobeheer en uiteindelijk ook de prijzen voor de consument 
worden opgedreven. De rapporteur geeft derhalve de voorkeur aan de benadering van het 
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positiebeheer zoals bedoeld in artikel 35, lid 1, van de Verordening betreffende markten voor 
financiële instrumenten (MiFIR), aangezien deze benadering flexibeler is en beter is toegesneden 
op de specifieke kenmerken van de markt. 

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 richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis) Met het oog op een goed 
functionerende interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, alsook met het 
oog op de uitvoering van de taken van de 
transmissiesysteembeheerders uit hoofde 
van Richtlijn 2009/72/EG, Richtlijn 
2009/73/EG en Verordening (EG) nr. 
715/2009 of overeenkomstig deze 
verordeningen vastgestelde netwerkcodes 
of richtsnoeren, is het noodzakelijk dat 
transmissiesysteembeheerders en hun 
dienstverrichters worden vrijgesteld 
wanneer zij transmissierechten uitgeven 
in de vorm van fysieke of financiële 
transmissierechten, alsook wanneer zij 
een platform voor secundaire handel 
bieden. Ten einde een efficiënte handel in 
transmissierechten mogelijk te maken is 
het voorts noodzakelijk om alle personen 
vrijstelling te verlenen op het moment van 
aan- of verkoop van deze 
transmissierechten. 

Or. en

Motivering

Wanneer fysieke transmissierechten en financiële transmissierechten als financiële instrumenten 
worden aangemerkt zou dit marktdeelnemers kunnen ontmoedigen in transmissierechten te 
handelen aangezien zij de uit de MiFID voortvloeiende vereisten als te belastend zouden kunnen 
beschouwen. Niettemin draagt de handel in fysieke en financiële transmissierechten, vanwege 
hun rol bij de afdekking van risico´s, in belangrijke mate bij aan de efficiënte functionering van 
de interne energiemarkt en derhalve moeten zij van de MiFID worden uitgezonderd.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven, maar dat 
ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn, onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
gebracht.

(88) In het licht van het communiqué van 
de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de 
G20 van 15 april 2011 om te garanderen 
dat deelnemers aan 
grondstoffenderivatenmarkten aan 
adequaat toezicht en passende regelgeving 
onderworpen zijn, dienen de voor diverse 
deelnemers aan de 
grondstoffenderivatenmarkten geldende 
vrijstellingen te worden aangepast om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten van niet 
tot een financiële groep behorende 
ondernemingen welke de afdekking van 
productiegebonden en andere risico's 
alsook het verrichten als nevendienst van 
beleggingsdiensten met betrekking tot 
exotische of grondstoffenderivaten ten 
behoeve van cliënten van het hoofdbedrijf 
behelzen, vrijgesteld blijven. Er dient 
rekening mee te worden gehouden dat 
ondernemingen die als hoofdbedrijf een 
grondstof produceren en/of leveren en die 
bij wijze van nevenactiviteit voor eigen 
rekening handelen in
grondstoffenderivaten, krachtens 
Verordening 2011/1227/EG reeds zijn 
onderworpen aan op maat gesneden 
regelgevend toezicht en aan wettelijke 
rapportageverplichtingen die specifiek 
betrekking hebben op contante transacties 
en op termijntransacties die door middel 
van materiële levering worden 
afgewikkeld, en tevens zijn onderworpen 
aan wettelijke rapportageverplichtingen 
met betrekking tot standaardtransacties 
met derivaten en aan regelgevend toezicht 
krachtens de verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur. 
Ondernemingen die in de handel in 
grondstoffen en grondstoffenderivaten 
gespecialiseerd zijn moeten evenwel onder 
de werkingssfeer van deze richtlijn worden 
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gebracht.

Or. en

Motivering

Commerciële ondernemingen die reeds onder de verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur en sectorspecifieke wetgeving (d.i. de verordening betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Verordening (EU) nr. 1227/2011)) 
ressorteren, moeten vrijgesteld blijven van de MiFID op voorwaarde dat het hier een 
nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf betreft. De verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie omvat een doeltreffend en passend 
markttoezichtskader en vereisten met betrekking tot het melden van transacties en zij heeft 
expliciet betrekking op transacties die buiten de werkingssfeer van MiFID vallen. In aanvulling 
hierop voorziet de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie tevens in een kader voor verplichtingen met betrekking tot het 
melden van transacties, centrale clearing en ander risicobeheer.  

Amendement 3

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

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;

Deze vrijstelling laat onverlet dat 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, kunnen worden 
vrijgesteld op grond van een andere in dit 
artikel opgenomen toepasselijke 
vrijstelling;

Or. en

Motivering

Er is een verduidelijking nodig om ervoor te zorgen dat deze vrijstelling niet verhindert dat 
krachtens artikel 2, lid 1, onder i), vrijgestelde personen worden vrijgesteld op grond van een 
andere in artikel 2 opgenomen toepasselijke bepaling. 
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voor eigen rekening handelen in 
financiële instrumenten door orders uit te 
voeren van de eigenaars en hun partners 
in het geval van gemeenschappelijk 
bestuurde ondernemingen; 

Or. en

Motivering

In de in het voorstel van de Commissie beschreven vrijstellingen wordt niet voldoende aandacht 
besteed aan specifieke bedrijfsstructuren, met name voor wat betreft kmo's. Dit amendement 
beoogt discriminatie te voorkomen van kmo's die het zich niet kunnen veroorloven rechtstreeks 
aan handelsmarkten deel te nemen en derhalve gemeenschappelijke entiteiten opzetten ten einde 
een kritische massa te creëren die hen toegang tot de handelsmarkten verschaft zodat zij de aan 
hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s kunnen beheren. Dit amendement houdt verband met 
amendement 5.

Amendement 5

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

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 van het 
hoofdbedrijf van de eigenaars en hun 
partners wanneer de diensten worden 
geleverd door gemeenschappelijk 
bestuurde ondernemingen, 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

In de in het voorstel van de Commissie beschreven vrijstellingen wordt niet voldoende aandacht 
besteed aan specifieke bedrijfsstructuren, met name voor wat betreft kmo's. Dit amendement 
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beoogt discriminatie te voorkomen van kmo's die het zich niet kunnen veroorloven rechtstreeks 
aan handelsmarkten deel te nemen en derhalve gemeenschappelijke entiteiten opzetten  teneinde 
een kritische massa te creëren die hen toegang tot de handelsmarkten verschaft zodat zij de aan 
hun hoofdbedrijf gerelateerde risico´s kunnen beheren. Dit amendement houdt verband met 
amendement 4.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) ondernemingen waarvan de 
beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan 
in het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties of 
op andere derivatenmarkten en op contante 
markten met als enig doel het afdekken van 
posities op derivatenmarkten, of die voor 
rekening van andere leden van deze zelfde 
markten handelen, of deze laatsten een 
prijs geven, en die door clearing members 
van deze markten worden gegarandeerd, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de door deze 
ondernemingen gesloten contracten bij 
clearing members van deze zelfde markten 
berust;

(k) ondernemingen:
i) waarvan de beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan 
in het voor eigen rekening handelen op 
markten voor financiële futures of opties of 
op andere derivatenmarkten en op contante 
markten met als enig doel het afdekken van 
posities op derivatenmarkten, of
ii) die voor rekening van andere leden van 
deze zelfde markten handelen, of deze 
laatste een prijs geven, en die door clearing 
members van deze markten worden 
gegarandeerd, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de door deze ondernemingen gesloten 
contracten bij clearing members van deze 
zelfde markten berust;

Or. en

Motivering

De tekst moet in twee verschillende kenmerken worden opgesplitst zodat het volledig duidelijk is 
dat ondernemingen gebruik kunnen maken van de vrijstelling onder punt k) i) of de vrijstelling 
onder punt k) ii). 

Amendement 7

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 

(n) transmissie- en 
distributiesysteembeheerders als 
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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.

omschreven in artikel 2, punt 4 en punt 6, 
van Richtlijn 2009/72/EG of artikel 2, punt 
4 en punt 6, van Richtlijn 2009/73/EG, 
evenals opslagsysteembeheerders en 
LNG-systeembeheerders als 
respectievelijk omschreven in artikel 2, 
punt 10 en punt 12, van Richtlijn 
2009/73/EG en personen die als hun 
dienstverrichters optreden bij de 
uitvoering van de taken van de 
systeembeheerders uit hoofde van deze 
richtlijnen, Verordening (EG) nr. 
714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 
of overeenkomstig deze verordeningen 
vastgestelde netwerkcodes of richtsnoeren, 
zoals de uitgifte van transmissierechten of 
andere capaciteitsrechten en de 
verschaffing van een platform voor 
secundaire handel, evenals alle andere 
personen op het moment van aan- of 
verkoop van dergelijke transmissierechten 
of andere capaciteitsrechten. Deze 
vrijstelling is alleen van toepassing met 
betrekking tot de hierboven genoemde 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Transmissiesysteembeheerders, distributiesysteembeheerders en opslagbeheerders vervullen een 
cruciale rol in de goede functionering van de interne energiemarkt, waarbij zij de 
voorzieningszekerheid waarborgen en op een concurrerende en eerlijke manier toegang 
verschaffen tot vervoer, distributie en opslagcapaciteit. Derhalve dient de vrijstellingsregeling te 
worden uitgebreid zodat de activiteiten van deze infrastructuurbeheerders hier volledig onder 
komen te vallen.  

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

In de criteria om uit te maken of een 
activiteit een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf is, wordt ten minste met de 
volgende elementen rekening gehouden:

- de mate waarin objectief kan worden a) de mate waarin objectief kan worden 
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aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;

aangetoond dat de activiteit de risico's 
vermindert die rechtstreeks met de 
commerciële bedrijvigheid of de 
activiteiten betreffende het beheer van de 
kasmiddelen verband houden;

- het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal.

b) het voor de uitvoering van de activiteit 
gebruikte kapitaal of het uit de activiteit 
voortvloeiende risico, beide ten opzichte 
van de activiteiten van de groep. 

c) de activiteit houdt verband met het 
beheer van grondstoffenrisico´s of andere 
risico´s die voortkomen uit de 
commerciële activiteiten van de groep.

Or. en

Motivering

Met het oog op de toepassing van de in overweging 88 genoemde beginselen is het noodzakelijk 
te voorzien in een duidelijke vrijstelling voor activiteiten van niet-financiële ondernemingen 
"welke de afdekking van productiegebonden en andere risico's behelzen". Naast punt a) moet 
worden aangetoond dat een activiteit een nevenactiviteit is door de omvang van de activiteit te 
vergelijken (aan de hand van het aangewende kapitaal of risico) met de omvang van het 
hoofdbedrijf. Bovendien moet worden gewaarborgd dat commerciële ondernemingen alleen 
handelen in financiële instrumenten die verband houden met het hoofdbedrijf of met de groep 
van ondernemingen waartoe de entiteit/persoon behoort.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis) "Gemeenschappelijk bestuurde 
onderneming": een gemeenschappelijk 
bestuurde onderneming in de zin van 
artikel 32 van Richtlijn 83/349/EEG;

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om te verwijzen naar Richtlijn 83/349/EEG ten einde de middels de 
amendementen 4 en 5 geïntroduceerde nieuwe vrijstelling te kunnen toepassen.
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Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Commerciële ondernemingen 
worden niet onderworpen aan 
positielimieten voor wat betreft de 
producten die worden gebruikt voor 
activiteiten met betrekking tot 
risicobeheer of het gebruik waarvan 
voortvloeit uit verplichtingen om 
regelgeving na te leven. 

Or. en

Motivering

Beperking van de posities van ondernemingen op de derivatenmarkt verkleint hun vermogen om 
risico´s doeltreffend te beheren of toegang te krijgen tot de markten voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot hogere kosten en een hoger 
algeheel risiconiveau in hun sector. Deze ondernemingen kunnen zich bovendien genoodzaakt 
zien afdekkingsmogelijkheden te zoeken in andere, minder liquide en risicovollere markten. De 
benadering van het positiebeheer zoals bedoeld in artikel 35, lid 1, van de Verordening 
betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR) vormt een beter alternatief. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
in realtime de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

2. Om de in lid 1, onder a), vermelde 
publicatie mogelijk te maken, schrijven de 
lidstaten voor dat leden en deelnemers van 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's aan het respectieve handelsplatform
wekelijks de bijzonderheden over hun 
posities moeten rapporteren, met 
vermelding van enigerlei voor rekening 
van hun cliënten aangehouden posities.

Or. en

Motivering

Rapportagevoorschriften moeten proportioneel zijn voor niet-financiële ondernemingen. 
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Platforms hebben geen realtime informatie nodig om te voorzien in wekelijkse verslagen 
betreffende de posities. Realtime verslaglegging zou extreem kostbaar en belastend zijn voor 
niet-financiële ondernemingen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling 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 alleen kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op 
een gereglementeerde markt, een OTF, 
en/of een MTF, niet voor commerciële 
doeleinden zijn bestemd en niet over de 
kenmerken van andere afgeleide 
financiële instrumenten beschikken;

Or. en

Motivering
Termijnproducten die door middel van materiële levering worden afgewikkeld zijn van essentieel 
belang voor commerciële ondernemingen. Wanneer deze producten als financiële instrumenten 
worden beschouwd, heeft dit disproportionele consequenties voor niet-financiële ondernemingen 
met inbegrip van negatieve gevolgen op de volgende terreinen:
- een verminderde mogelijkheid gebruik te maken van de in artikel 2, lid 1, onder i genoemde 

vrijstelling op grond van nevenactiviteiten;  
- de naleving van de marktmisbruikverordening;
- een grotere kans dat niet-financiële ondernemingen bij de inname van posities de in de 

verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur opgenomen clearingdrempel 
overschrijden en worden onderworpen aan de clearingverplichting.    

- termijncontracten die door middel van materiële levering worden afgewikkeld zouden worden 
onderworpen aan positielimieten. 


