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Ændringsforslag 12
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Med henblik på afdækning af 
eksponering mod valutavolatilitet i 
valutaer, der ikke er umiddelbart 
konvertible eller omfattet af valutakontrol, 
indgår selskaber i Unionen i 
valutaterminsforretninger og -swaps uden 
levering. Disse instrumenter giver brugerne 
mulighed for at opnå beskyttelse mod 
volatilitet i valutaer, der ikke er 
umiddelbart konvertible til en basisvaluta, 
såsom USD eller EUR. Manglen på 
valutaspotkurser til beregning af udbytte af 
valutaterminsforretninger og swaps vil få 
negative konsekvenser for selskaber i 
Unionen, der eksporterer til nye 
vækstmarkeder eller besidder aktiver i 
disse markeder og derved eksponeres mod 
udsving i de nye vækstmarkeders valutaer. 
Efter udløbet af den overgangsperiode, der 
er fastsat i artikel 51, stk. 4a og 4b, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/10116, vil det ikke længere være 
muligt at bruge valutaspotkurser fra andre 
administratorer i tredjelande end 
centralbanker.

(1) Med henblik på afdækning af 
eksponering mod valutavolatilitet i 
valutaer, der ikke er umiddelbart 
konvertible eller omfattet af valutakontrol, 
indgår selskaber i Unionen i 
valutaterminsforretninger og -swaps uden 
levering. Disse instrumenter giver brugerne 
mulighed for at opnå beskyttelse mod 
volatilitet i valutaer, der ikke er 
umiddelbart konvertible til en basisvaluta, 
såsom USD eller EUR. Manglen på 
valutaspotkurser til beregning af udbytte af 
valutaterminsforretninger og swaps vil få 
negative konsekvenser for selskaber i 
Unionen, der eksporterer til nye 
vækstmarkeder eller besidder aktiver i 
disse markeder og derved eksponeres mod 
udsving i de nye vækstmarkeders valutaer. 
Efter udløbet af den overgangsperiode, der 
er fastsat i artikel 51, stk. 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/10116, vil det ikke længere være 
muligt at bruge valutaspotkurser fra andre 
administratorer i tredjelande end 
centralbanker.

_________________ _________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som benchmarks i 
finansielle instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, 
og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 
2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 
596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som benchmarks i 
finansielle instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, 
og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 
2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 
596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

Or. en
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Begrundelse

Dette retter en fejl i Kommissionens forslag. Den korrekte henvisning er stk. 5, ikke 4a og 4b. 
Rådet har foretaget samme rettelse.

Ændringsforslag 13
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det Forenede Kongeriges Financial 
Conduct Authority (FCA) har meddelt, at 
den ikke længere vil levere et af de 
vigtigste rentebenchmarks London 
Interbank Offered Rate (LIBOR), efter 
udgangen af 2021. Efter udløbet af 
overgangsperioden for Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen den 31. 
december 2021 vil LIBOR ikke længere 
være et kritisk benchmark. LIBOR's ophør 
kan dog få negative konsekvenser, der 
medfører væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder i 
Unionen. I Unionen er der en beholdning 
af kontrakter vedrørende gæld, lån, 
tidsindskud og derivater, der bruger 
LIBOR som reference, som forfalder efter 
den 31. december 2021, og som ikke har 
robuste kontraktmæssige alternative 
bestemmelser, der tager højde for LIBOR's 
ophør. Mange af disse kontrakter kan ikke 
genforhandles med henblik på at indsætte 
kontraktmæssige alternative bestemmelser 
inden den 31. december 2021. LIBOR's 
ophør kan derfor medføre væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen.

(4) Efter udløbet af 
overgangsperioden vil London Interbank 
Offered Rate (LIBOR) ikke længere være 
et kritisk benchmark. Det Forenede 
Kongeriges Financial Conduct Authority 
(FCA) har meddelt, at den ikke længere vil 
tilskynde eller tvinge banker til at bidrage 
til LIBOR, hvorved der skabes en 
betydelig risiko for ophør af et af de 
vigtigste rentebenchmarks efter udgangen 
af 2021. Efter udløbet af 
overgangsperioden for Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen den 31. 
december 2021 vil LIBOR ikke længere 
være et kritisk benchmark. LIBOR's ophør 
kan dog få negative konsekvenser, der 
medfører væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder i 
Unionen. I Unionen er der en beholdning 
af kontrakter vedrørende gæld, lån, 
tidsindskud og derivater, der bruger 
LIBOR som reference, som forfalder efter 
den 31. december 2021, og som ikke har 
robuste kontraktmæssige fallback-
bestemmelser, der tager højde for LIBOR's 
ophør. Mange af disse kontrakter kan ikke 
genforhandles med henblik på at indsætte 
kontraktmæssige alternative bestemmelser 
inden den 31. december 2021. LIBOR's 
ophør kan derfor medføre væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sørge for en velordnet 
afvikling af kontrakter, der som reference 
bruger et udbredt benchmark, hvis ophør 
kan få negative konsekvenser, der 
forårsager væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder i 
Unionen, og hvor sådanne kontrakter ikke 
kan genforhandles til at omfatte en 
kontraktmæssig alternativ sats, når 
benchmarket ophører, bør der fastsættes en 
ramme for ledsagelse af ophør af sådanne 
benchmarks. Rammen bør omfatte en 
mekanisme til at overføre sådanne 
kontrakter til egnede 
erstatningsbenchmarks. Hensigten med 
erstatningsbenchmarks er at undgå 
kontraktforstyrrelser, som kan få negative 
konsekvenser, der medfører væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen.

(5) I henhold til artikel 28, stk. 2, i 
forordning (EU) 2016/1011 skal 
tilsynsbelagte enheder, der ikke er  
benchmarkadministratorer, have 
beredskabsplaner, hvis et benchmark 
ændres væsentligt eller ikke længere 
leveres. Disse beredskabsplaner bør om 
muligt identificere et eller flere potentielle 
erstatningsbenchmarks. Denne 
decentraliserede, ikke-
lovgivningsmæssige metode bør fortsat 
være standardmetoden for så vidt angår 
fremgangsmåden i tilfælde af et 
benchmarks ophør, men tilfældet med 
LIBOR har vist, at denne metode i praksis 
måske ikke altid er tilstrækkelig. For at 
sikre en velordnet afvikling af kontrakter, 
der som reference bruger et udbredt 
benchmark, hvis ophør kan få negative 
konsekvenser, der forårsager væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen, og hvor sådanne 
kontrakter ikke kan genforhandles til at 
omfatte en kontraktmæssig fallback-sats, 
når benchmarket ophører, bør der derfor 
være en fallback-metode, der sørger for 
obligatorisk offentlig udpegelse af et 
erstatningsbenchmarks. Denne metode 
bør omfatte en mekanisme til at overføre 
sådanne kontrakter til egnede 
erstatningsbenchmarks. Hensigten med 
erstatningsbenchmarks er at undgå 
kontraktforstyrrelser, som kan få negative 
konsekvenser, der medfører væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sørge for en velordnet 
afvikling af kontrakter, der som reference 
bruger et udbredt benchmark, hvis ophør 
kan få negative konsekvenser, der 
forårsager væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder i 
Unionen, og hvor sådanne kontrakter ikke 
kan genforhandles til at omfatte en 
kontraktmæssig alternativ sats, når 
benchmarket ophører, bør der fastsættes en 
ramme for ledsagelse af ophør af sådanne 
benchmarks. Rammen bør omfatte en 
mekanisme til at overføre sådanne 
kontrakter til egnede 
erstatningsbenchmarks. Hensigten med 
erstatningsbenchmarks er at undgå 
kontraktforstyrrelser, som kan få negative 
konsekvenser, der medfører væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen.

(5) For at sørge for en velordnet 
afvikling af kontrakter, der som reference 
bruger et udbredt kritisk benchmark, hvis 
ophør kan få negative konsekvenser, der 
forårsager væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder i 
Unionen, og hvor sådanne kontrakter ikke 
kan genforhandles til at omfatte en 
kontraktmæssig fallback-sats, når 
benchmarket ophører, bør der fastsættes en 
ramme for ledsagelse af ophør af sådanne 
benchmarks. Rammen bør omfatte en 
mekanisme til at overføre sådanne 
kontrakter til egnede 
erstatningsbenchmarks. Hensigten med 
erstatningsbenchmarks er at undgå 
kontraktforstyrrelser, som kan få negative 
konsekvenser, der medfører væsentlige 
forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 16
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen bør kun udøve sine 
gennemførelsesbeføjelser i situationer, 
hvor den vurderer, at et benchmarks ophør 
kan få negative konsekvenser, der 
medfører væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder i 

(8) Kommissionen bør kun udøve sine 
gennemførelsesbeføjelser i situationer, 
hvor den vurderer, at et benchmarks ophør 
kan få negative konsekvenser, der 
medfører væsentlige forstyrrelser i 
funktionen af de finansielle markeder og 
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Unionen. Kommissionen bør også kun 
udøve sine gennemførelsesbeføjelser, når 
det står klart, at det pågældende 
benchmarks repræsentativitet ikke kan 
genoprettes, eller at benchmarket ikke 
længere vil blive offentliggjort permanent.

realøkonomien i Unionen, hvilket skaber 
potentielle risici for socialisering af 
private tab. Kommissionen bør også kun 
udøve sine gennemførelsesbeføjelser, når 
det står klart, at det pågældende 
benchmarks repræsentativitet ikke kan 
genoprettes, eller at benchmarket ikke 
længere vil blive offentliggjort permanent.

Or. en

Ændringsforslag 17
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved udøvelsen af 
gennemførelsesbeføjelserne til at udpege et 
erstatningsbenchmark bør Kommissionen 
tage hensyn til anbefalingerne fra 
arbejdsgrupper i den private sektor, der 
arbejder i regi af den centralbank, der er 
ansvarlig for den valuta, som 
erstatningsbenchmarkets rentesatser er 
denomineret i, vedrørende de 
erstatningssatser, der skal bruges i 
eksisterende finansielle instrumenter og 
kontrakter, der bruger det benchmark, som 
snart ophører, som reference. Disse 
anbefalinger bør være baseret på 
omfattende offentlige høringer og 
ekspertviden og afspejle 
benchmarkbrugeres enighed om den mest 
egnede erstatningssats for det 
rentebenchmark, som snart ophører.

(10) Ved udøvelsen af 
gennemførelsesbeføjelserne til at udpege et 
erstatningsbenchmark bør Kommissionen 
tage hensyn til anbefalingerne fra 
arbejdsgrupper i den private sektor, der 
arbejder i regi af den centralbank, der er 
ansvarlig for den valuta, som 
erstatningsbenchmarkets rentesatser er 
denomineret i, vedrørende de 
erstatningssatser, der skal bruges i 
eksisterende finansielle instrumenter og 
kontrakter, der bruger det benchmark, som 
snart ophører, som reference. 
Kommissionen bør også tage hensyn til 
anbefalingerne fra den kompetente 
tilsynsmyndighed for 
benchmarkadministratoren og fra ESMA. 
Disse anbefalinger bør være baseret på 
omfattende offentlige høringer og 
ekspertviden og afspejle 
benchmarkbrugeres enighed om den mest 
egnede erstatningssats for det 
rentebenchmark, som snart ophører.

Or. en
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Ændringsforslag 18
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 2 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) I stk. 2 tilføjes følgende som litra i):
"i) et valutabenchmark, som 
Kommissionen har udpeget i 
overensstemmelse med stk. 3."
‘3. Kommissionen kan udpege 
valutabenchmarks, som administreres af 
administratorer uden for Unionen, hvis 
samtlige følgende kriterier er opfyldt:
a) Valutabenchmarket henviser til en 
valutaspotkurs for en tredjelandsvaluta, 
der ikke er frit konvertibel.
b) Tilsynsbelagte enheder bruger 
valutabenchmarket ofte, systematisk og 
regelmæssigt i derivatkontrakter med 
henblik på afdækning mod tredjelandes 
valutavolatilitet.
c) Valutabenchmarket bruges som 
afregningssats for at beregne udbyttet af 
den i litra b) omhandlede derivatkontrakt 
i en anden valuta end den i litra a) 
omhandlede valuta med begrænset 
konvertibilitet.
4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49 for at oprette og efter behov opdatere 
en liste over valutabenchmarks, der 
opfylder kriterierne i stk. 3. Kompetente 
myndigheder for tilsynsbelagte enheder, 
der bruger tredjelandsvalutabenchmarks, 
som er udpeget af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 3, skal aflægge 
rapport til Kommissionen og ESMA om 
antallet af derivatkontrakter, der bruger 
det pågældende valutabenchmark til 
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afdækning mod 
tredjelandsvalutavolatilitet, mindst hvert 
andet år."

Or. en

Ændringsforslag 19
Patryk Jaki
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 foretages følgende 
ændringer:

1) - a) Følgende stykke indsættes:

"1a. Kapitel 4a finder anvendelse på:
a) alle kontrakter eller finansielle 
instrumenter, som er underlagt 
lovgivningen i en af medlemsstaterne, og 
som bruger et benchmark som reference 
og
b) alle kontrakter, der er omfattet af 
lovgivningen i et tredjeland, men hvor alle 
parter er etableret i Unionen, og hvor 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
ikke indeholder bestemmelser om en 
velordnet afvikling af et benchmark."

Or. en

Begrundelse

New provisions introducing the replacement rate should specify that such measure is 
applicable to all products linked to the critical benchmark. Relying on national statutory 
fallback poses additional risks that should be avoided to prevent market fragmentation and to 
preserve financial stability. Moreover broadening the application scope of replacement rate 
will help to avoid the risk of contract frustration with regard to many contracts and financial 
products referencing the benchmark in cessation, that otherwise would not be able to benefit 
from the replacement benchmark, as they were not in scope of the general provisions of the 
BMR.



PE660.111v01-00 10/36 AM\1216957DA.docx

DA

Ændringsforslag 20
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at identificere benchmarks, 
der opfylder kravene i stk. 3, iværksætter 
Kommissionen en offentlig høring senest 
den... [to år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 21
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49 for at oprette og efter behov opdatere en 
liste over valutabenchmarks, der opfylder 
kriterierne i stk. 3. Kompetente 
myndigheder for tilsynsbelagte enheder, 
der bruger tredjelandsvalutabenchmarks, 
som er udpeget af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 3, skal aflægge 
rapport til Kommissionen og ESMA om 
antallet af derivatkontrakter, der bruger det 
pågældende valutabenchmark til afdækning 
mod tredjelandsvalutavolatilitet, mindst 
hvert andet år.

4. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
49 for at oprette og efter behov opdatere en 
liste over valutabenchmarks, der opfylder 
kriterierne i stk. 3. Kompetente 
myndigheder for tilsynsbelagte enheder, 
der bruger tredjelandsvalutabenchmarks, 
som er udpeget af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 3, skal aflægge 
rapport til Kommissionen og ESMA om 
antallet af derivatkontrakter, der bruger det 
pågældende valutabenchmark til afdækning 
mod tredjelandsvalutavolatilitet, mindst 
hvert andet år.

Kommissionen foretager offentlige 
høringer for at identificere de 
valutabenchmarks, der opfylder 
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kriterierne i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring kommer fra Rådets holdning. Det udvider anvendelsesområdet til at også at 
omfatte personer, der bidrager til at identificere disse relevante valutabenchmarks. Artikel 49 
indeholder kun bestemmelse om, at medlemsstaterne skal udpege eksperter.

Ændringsforslag 22
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 49 for at oprette og efter behov 
opdatere en liste over valutabenchmarks, 
der opfylder kriterierne i stk. 3. 
Kompetente myndigheder for 
tilsynsbelagte enheder, der bruger 
tredjelandsvalutabenchmarks, som er 
udpeget af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 3, skal aflægge 
rapport til Kommissionen og ESMA om 
antallet af derivatkontrakter, der bruger 
det pågældende valutabenchmark til 
afdækning mod 
tredjelandsvalutavolatilitet, mindst hvert 
andet år."

4. Senest den 31. december 2022 
foretager Kommissionen en offentlig 
høring for at identificere de 
valutaspotbenchmarks, der opfylder 
kriterierne i denne artikels stk. 3. Senest 
den 31. december 2023 vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 i denne 
forordning for at oprette en liste over 
valutaspotbenchmarks, der opfylder 
kriterierne i nærværende artikels stk. 3. 
Kommissionen opdaterer denne liste i 
nødvendigt omfang.

Or. en

Ændringsforslag 23
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
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Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 3, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"(22a) "valutabenchmark": et 
benchmark, hvis værdi fastsættes i 
forhold til prisen, udtrykt i en valuta, på 
en anden valuta eller en kurv af andre 
valutaer;"

Or. en

Ændringsforslag 24
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 24 – litra a – nr. i

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 3, stk. 1, nr. 24), litra a), 
nr. i), ændres således:

i) en markedsplads som defineret i artikel 
4, stk. 1, nr. 24), i direktiv 2014/65/EU, 
eller en markedsplads i et tredjeland for 
hvilket Kommissionen har vedtaget en 
gennemførelsesafgørelse om, at de retlige 
og tilsynsmæssige rammer i det 
pågældende land anses for at have 
ækvivalent virkning i henhold til artikel 28, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 600/2014(8), eller et 
reguleret marked, der anses for at være 
ækvivalent i henhold til artikel 2a i direktiv 
(EU) nr. 648/2012, men i hvert tilfælde kun 
for så vidt angår transaktionsdata 
vedrørende finansielle instrumenter

"i) en markedsplads som defineret i artikel 
4, stk. 1, nr. 24), i direktiv 2014/65/EU, 
eller en markedsplads i et tredjeland for 
hvilket Kommissionen har vedtaget en 
gennemførelsesafgørelse om, at de retlige 
og tilsynsmæssige rammer i det 
pågældende land anses for at have 
ækvivalent virkning i henhold til artikel 28, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 600/2014 (22) eller 
artikel 25, stk. 4, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU, eller et 
reguleret marked, der anses for at være 
ækvivalent i henhold til artikel 2a i direktiv 
(EU) nr. 648/2012, men i hvert tilfælde kun 
for så vidt angår transaktionsdata 
vedrørende finansielle instrumenter;"

Or. en
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(32016R1011)

Begrundelse

A vast number of equity benchmarks produced from trading activity on recognized third 
country exchanges cannot be classified as ‘regulated-data benchmarks’, whilst these 
benchmarks naturally fit this category. The resulting application of the Benchmarks 
Regulation raises the costs for investment and ultimately deprives EU investors from access 
to a large section of globally distributed and innovative equity indices. The ‘regulated-data 
benchmarks’ category should therefore include equivalence decisions under Article 25(4) of 
MiFID II related to the share trading obligation, allowing benchmarks developed from data 
taken from recognized third country stock exchanges to qualify for this category of 
benchmarks.Please note that this technical amendment does not introduce any changes to the 
existing EU third country regime for financial services, but merely adds a reference to MIFID 
II Article 25(4) to the definition of ‘regulated-data benchmarks’, alongside the existing 
references to other equivalence decisions under MIFIR Article 28(4) and EMIR Article 2(A). 
The inclusion ensures that equity benchmarks based on data from recognized third country 
stock exchanges can be classified as a “regulated data benchmark”, subject to fulfilment of 
the existing criteria.

Ændringsforslag 25
Patryk Jaki
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – indledning
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende indsættes som artikel 23a: 2) Følgende kapitel tilføjes:

"KAPITEL 4a
Erstatning af et benchmark ved 
lovgivning"
Artikel 23a

Erstatning af et benchmark ved EU-
lovgivning
1) Kommissionen kan udpege et eller flere 
erstatningsbenchmarks for et benchmark, 
der er udpeget som værende kritisk ved en 
gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold 
til artikel 20, stk. 1, litra a), eller stk. 1, 
litra c), eller et tredjelands benchmark, 
hvis afviklingen eller ophøret af det 
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pågældende benchmark kan medføre 
væsentlige forstyrrelser i funktionen af de 
finansielle markeder i Unionen, forudsat 
at en eller flere af følgende begivenheder 
er indtruffet:
a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes. 
I tilfælde af et kritisk benchmark i 
henhold til artikel 20, stk. 1, litra a) og c), 
foretages ovenstående fastsættelse først af 
den kompetente myndighed for det 
kritiske benchmark efter, at de 
afhjælpningsbeføjelser, der er fastsat i 
artikel 23, er blevet udøvet, uden at dette 
har ført til genoprettelse af benchmarkets 
evne til at måle den underliggende 
markedsmæssige eller økonomiske 
realitet;
b) Administratoren af et benchmark har 
udstedt en offentlig erklæring eller har 
offentliggjort oplysninger, eller en sådan 
offentlig erklæring er blevet udstedt eller 
sådanne oplysninger er blevet 
offentliggjort på vegne af 
administratoren, hvoraf det fremgår, at 
den pågældende administrator på 
velordnet vis vil afvikle benchmarket eller 
ophøre med at levere benchmarket eller 
visse løbetider eller visse valutaer, på 
grundlag af hvilke benchmarket beregnes, 
permanent eller på ubestemt tid, forudsat 
at der på tidspunktet for udstedelsen af 
erklæringen eller offentliggørelsen af 
oplysningerne ikke er en efterfølgende 
administrator, der fortsat vil levere 
benchmarket.
c) Den kompetente myndighed for 
benchmarkadministratoren eller en enhed 
med insolvens- eller afviklingsmyndighed 
over administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
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erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at 
administratoren af det pågældende 
benchmark på velordnet vis vil afvikle 
benchmarket eller ophøre med at levere 
benchmarket eller visse løbetider eller 
visse valutaer, på grundlag af hvilke 
benchmarket beregnes, permanent eller 
på ubestemt tid, forudsat at der på 
tidspunktet for udstedelsen af erklæringen 
eller offentliggørelsen af oplysningerne 
ikke er en efterfølgende administrator, der 
fortsat vil levere benchmarket.
d) Den kompetente myndighed 
tilbagetrækker eller suspenderer 
godkendelsen i henhold til artikel 35 eller 
tilbagekalder anerkendelsen i henhold til 
artikel 32, stk. 8, eller trækker 
valideringen tilbage i henhold til artikel 
33, stk. 6, forudsat at der på tidspunktet 
for tilbagetrækningen eller suspensionen 
ikke er nogen efterfølgende administrator, 
der fortsat vil levere det pågældende 
benchmark.
2) Erstatningsbenchmarket erstatter 
gennem lovgivning alle henvisninger til 
benchmarket i kontrakter og finansielle 
instrumenter, der er omfattet af artikel 2, 
stk. 1a, hvor samtlige følgende betingelser 
er opfyldt:
a) kontrakterne eller de finansielle 
instrumenter bruger det benchmark, der 
ophører eller afvikles, som reference på 
ikrafttrædelsesdatoen for den 
gennemførelsesretsakt, der udpeger 
erstatningsbenchmarket; og
b) disse kontrakter eller finansielle 
instrumenter 
i) ikke indeholder nogen fallback-
bestemmelse eller indeholder en fallback-
bestemmelse, der ikke omfatter permanent 
ophør af et referencebenchmark; eller
ii) indeholder en permanent fallback-
bestemmelse, forudsat at
- den relevante myndighed har fastslået, 
at anvendelsen af den kontraktligt aftalte 



PE660.111v01-00 16/36 AM\1216957DA.docx

DA

fallback-bestemmelse generelt ikke 
længere, og med en betydelig forskel, 
afspejler den underliggende 
markedsmæssige eller økonomiske 
realitet, som det benchmark, der ophører, 
har til formål at måle, og kan have 
negative konsekvenser for den finansielle 
stabilitet;
- en af kontraktens parter i forlængelse af 
den relevante myndigheds vurdering i 
henhold til første led har gjort indsigelse 
mod den kontraktligt aftalte fallback-
bestemmelse senest [tre måneder] før det 
endelige ophør eller afviklingen af 
benchmarket;
- de kontraherende parter ikke er nået til 
enighed om en alternativ fallback-
bestemmelse efter indsigelsen i henhold til 
andet led senest [én arbejdsdag] før det 
endelige ophør eller afviklingen af 
benchmarket.
Med henblik på nr. ii), første led, skal den 
relevante myndighed underrette 
Kommissionen og ESMA om sin 
vurdering uden unødig forsinkelse. Hvis 
vurderingen kan berøre enheder i mere 
end én medlemsstat, foretager de 
relevante myndigheder i alle disse 
medlemsstater vurderingen i fællesskab. 
Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
relevante myndigheder, som er i stand til 
at foretage vurderingen i 
overensstemmelse med første led. 
Medlemsstaterne underretter senest den ... 
[seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden] Kommissionen og ESMA 
om udpegelsen af de kompetente 
myndigheder i henhold til dette stykke.
3) Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om udpegelse af et 
eller flere erstatningsbenchmarks i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 50, 
stk. 2, når en af betingelserne i stk. 1 i 
nærværende artikel er opfyldt. 
Gennemførelsesretsakten skal indeholde 
følgende elementer:
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i) erstatningsbenchmarket
ii) spreadjusteringen, herunder metoden 
til fastsættelse af en sådan 
spreadjustering, som skal anvendes på det 
benchmark, der snart ophører, på datoen 
for erstatningen for hver enkel løbetid for 
at tage højde for virkningerne af 
overgangen eller ændringen fra det 
benchmark, der skal afvikles, til 
erstatningsbenchmarket;
iii) de relevante centrale 
tilpasningsændringer, som er knyttet til og 
med rimelighed kan betragtes som 
nødvendige for brugen eller anvendelsen 
af et erstatningsbenchmark; (iv) den 
relevante dato, fra hvilken 
erstatningsbenchmarket finder 
anvendelse;
Ved vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten tager 
Kommissionen, hvis sådanne foreligger, 
hensyn til anbefalingerne vedrørende 
erstatningsbenchmarket, 
spreadjusteringen og de 
tilpasningsændringer i relation til 
erstatningen af benchmarket, der er 
foretaget af den centralbank, der er 
ansvarlig for det valutaområde, hvor det 
relevante benchmark skal afvikles, eller af 
den arbejdsgruppe om alternative 
referencesatser, der opererer i 
centralbankens regi. Inden vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten gennemfører 
Kommissionen en offentlig høring og 
tager hensyn til anbefalingerne fra andre 
relevante interessenter, herunder fra den 
kompetente myndighed for 
benchmarkadministratoren og fra ESMA.
4) Uanset stk. 2, litra b), nr. ii), i denne 
artikel finder erstatningsbenchmark, der 
er udpeget af Kommissionen i henhold til 
denne artikels stk. 1, ikke anvendelse, hvis 
alle parter eller det krævede flertal i en 
kontrakt eller et finansielt instrument, der 
er omfattet af artikel 2, stk. 1a, er blevet 
enige om at anvende et andet 
erstatningsbenchmark før eller efter 
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ikrafttrædelsen af 
gennemførelsesretsakten.

Or. en

Begrundelse

Det synes nødvendigt at udelukke beføjelsen til at udpege erstatningsbenchmark for et 
nationalt kritisk benchmark (benchmark udpeget som kritisk i henhold til artikel 20, stk. 1, 
litra b), i denne forordning) fra Kommissionens beføjelser. Det er dog stadig vigtigt at 
medtage nationale kritiske benchmarks i forordningen for at sikre, at der i tilfælde af ophør af 
et nationalt kritisk benchmark er en fast procedure for at træffe afgørelse om en 
erstatningssats.

Ændringsforslag 26
Patryk Jaki
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 23b - Erstatning af et benchmark 
ved national lovgivning"
1) Den medlemsstat, hvor flertallet af 
stillere er etableret, eller den kompetente 
myndighed kan udpege et eller flere 
erstatningsbenchmarks for et benchmark 
i henhold til artikel 20, stk. 1, litra b), 
forudsat at en eller flere af følgende 
begivenheder er indtruffet:
a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes, 
og at de afhjælpningsbeføjelser, der er 
fastsat i artikel 23, er blevet udøvet, uden 
at dette har ført til genoprettelse af 
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benchmarkets evne til at måle den 
underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet
b) administratoren af et benchmark har 
udstedt en offentlig erklæring eller har 
offentliggjort oplysninger, eller en sådan 
offentlig erklæring er blevet udstedt eller 
sådanne oplysninger er blevet 
offentliggjort på vegne af 
administratoren, hvoraf det fremgår, at 
den pågældende administrator på 
velordnet vis vil afvikle benchmarket eller 
er ophørt med eller vil ophøre med at 
levere benchmarket eller visse af 
benchmarkets løbetider eller visse 
valutaer, på grundlag af hvilke 
benchmarket beregnes, permanent eller 
på ubestemt tid, forudsat at der på 
tidspunktet for udstedelsen af erklæringen 
eller offentliggørelsen af oplysningerne 
ikke er en efterfølgende administrator, der 
fortsat vil levere benchmarket
c) den kompetente myndighed for 
benchmarkadministratoren eller en enhed 
med insolvens- eller afviklingsmyndighed 
over administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at 
administratoren af det pågældende 
benchmark på velordnet vis vil afvikle 
eller er ophørt med eller vil ophøre med at 
levere det pågældende benchmark eller 
visse løbetider eller visse valutaer, på 
grundlag af hvilke benchmarket beregnes, 
permanent eller på ubestemt tid, forudsat 
at der på tidspunktet for udstedelsen af 
erklæringen eller offentliggørelsen af 
oplysningerne ikke er en efterfølgende 
administrator, der fortsat vil levere 
benchmarket, eller
d) den kompetente myndighed 
tilbagetrækker eller suspenderer 
godkendelsen af 
benchmarkadministratoren i 
overensstemmelse med artikel 35, forudsat 
at der på tidspunktet for 
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tilbagetrækningen eller suspensionen ikke 
er nogen efterfølgende administrator, der 
fortsat vil levere det pågældende 
benchmark.
2) Hvis en medlemsstat udpeger et eller 
flere erstatningsbenchmarks i henhold til 
stk. 1, underretter den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
straks ESMA herom.
3) Erstatningsbenchmarket erstatter 
gennem lovgivning alle henvisninger til 
benchmarket i kontrakter, værdipapirer 
og finansielle instrumenter, der er 
omfattet af artikel 2, stk. 1a, hvis alle 
følgende betingelser er opfyldt:
a) kontrakterne, værdipapirerne eller de 
finansielle instrumenter bruger det 
benchmark, der ophører eller er ophørt 
med at blive offentliggjort, som reference 
på ikrafttrædelsesdatoen for den 
nationale lovgivning, der udpeger 
erstatningsbenchmarket, og
b) disse kontrakter, værdipapirer eller 
finansielle instrumenter indeholder ikke 
nogen fallback-bestemmelse eller 
indeholder en fallback-bestemmelse, der 
ikke omfatter permanent ophør af et 
referencebenchmark.
4) Det erstatningsbenchmark, der er 
udpeget af medlemsstaten eller den 
kompetente myndighed i henhold til stk. 1, 
finder ikke anvendelse, hvis alle parter 
eller det krævede flertal i en kontrakt, 
værdipapirer eller et finansielt 
instrument, der er omfattet af artikel 2, 
stk. 1a, er blevet enige om at anvende et 
andet erstatningsbenchmark før eller efter 
den nationale bestemmelses 
ikrafttræden."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt også at regulere udstedelsen af kritiske benchmarks i henhold til artikel 20, 
stk. 1, litra b), og at præcisere de situationer, der udløser deres anvendelse samt 
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anvendelsesområdet. Det er tilfældet med nationale kritiske benchmarks, som bør reguleres 
på nationalt plan, og beføjelsen til at udpege et erstatningsbenchmark for nationale kritiske 
benchmarks bør fortsat henhøre under de respektive medlemsstater eller kompetente 
myndigheder.  Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante steder.

Ændringsforslag 27
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – indledning
Forordning (EU) 2016/1011

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende indsættes som artikel 23a: 2) Følgende indsættes som artikel 28a:

Or. en

Begrundelse

Vi mener, at det er hensigtsmæssigt at ændre placeringen af denne nye artikel, da artikel 28 
omhandler ophør af benchmarks. Horisontalt ændringsforslag.

Ændringsforslag 28
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Obligatorisk erstatning af et benchmark

Artikel 28a

Obligatorisk erstatning af et benchmark

Or. en

Begrundelse

Vi mener, at det er hensigtsmæssigt at ændre placeringen af denne nye artikel, da artikel 28 
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omhandler ophør af benchmarks. Horisontalt ændringsforslag.

Ændringsforslag 29
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Denne artikel finder anvendelse på:
a) alle kontrakter eller finansielle 
instrumenter, som er underlagt 
lovgivningen i en af medlemsstaterne, og 
som bruger et benchmark som reference 
og
b) alle kontrakter, der er omfattet af 
lovgivningen i et tredjeland, men hvor alle 
parter er etableret i Unionen, og hvor 
lovgivningen i det pågældende tredjeland 
ikke indeholder bestemmelser om en 
velordnet afvikling eller ophør af et 
benchmark."

Or. en

Ændringsforslag 30
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommissionen kan udpege et 
erstatningsbenchmark for et benchmark, 
der ikke længere vil blive offentliggjort, 
når indstillingen af offentliggørelsen kan få 
negative konsekvenser, der medfører 
væsentlige forstyrrelser i funktionen af de 

1) Kommissionen kan udpege et eller 
flere erstatningsbenchmarks for et kritisk 
benchmark, der ikke længere vil blive 
offentliggjort, når indstillingen af 
offentliggørelsen kan få negative 
konsekvenser, der medfører væsentlige 
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finansielle markeder i Unionen, og 
forudsat at en eller flere af følgende 
begivenheder er indtruffet:

forstyrrelser i funktionen af de finansielle 
markeder i en eller flere medlemsstater, og 
forudsat at en eller flere af følgende 
begivenheder er indtruffet:

Or. en

Ændringsforslag 31
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommissionen kan udpege et 
erstatningsbenchmark for et benchmark, 
der ikke længere vil blive offentliggjort, 
når indstillingen af offentliggørelsen kan få 
negative konsekvenser, der medfører 
væsentlige forstyrrelser i funktionen af de 
finansielle markeder i Unionen, og 
forudsat at en eller flere af følgende 
begivenheder er indtruffet:

1) Kommissionen kan udpege et eller 
flere erstatningsbenchmarks, når 
indstillingen af offentliggørelsen af det 
pågældende benchmark kan få væsentlige 
og negative konsekvenser for 
markedsintegriteten eller den finansielle 
stabilitet i Unionen eller i en af dens 
medlemsstater, forudsat at en eller flere af 
følgende begivenheder er indtruffet:

Or. en

Ændringsforslag 32
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommissionen kan udpege et 
erstatningsbenchmark for et benchmark, 
der ikke længere vil blive offentliggjort, 
når indstillingen af offentliggørelsen kan få 
negative konsekvenser, der medfører 
væsentlige forstyrrelser i funktionen af de 

1) Kommissionen kan udpege et 
erstatningsbenchmark for et benchmark, 
der ikke længere vil blive offentliggjort, 
når indstillingen af offentliggørelsen kan få 
negative konsekvenser, der medfører 
væsentlige forstyrrelser i funktionen af de 
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finansielle markeder i Unionen, og forudsat 
at en eller flere af følgende begivenheder er 
indtruffet:

finansielle markeder og realøkonomien i 
Unionen, og forudsat at en eller flere af 
følgende begivenheder er indtruffet:

Or. en

Ændringsforslag 33
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes 
ved udøvelse af de i artikel 23 omhandlede 
afhjælpningsbeføjelser.

a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes 
ved udøvelse af de i artikel 23 omhandlede 
afhjælpningsbeføjelser.

Inden en sådan meddelelse fremsættes, 
skal den kompetente nationale myndighed 
have anvendt de afhjælpningsbeføjelser, 
der er omhandlet i artikel 23, og have 
fastslået, at beføjelserne i artikel 23 ikke 
er tilstrækkelige til at genoprette 
benchmarket.

Or. en

Ændringsforslag 34
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes 
ved udøvelse af de i artikel 23 omhandlede 
afhjælpningsbeføjelser.

a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har offentligt erklæret, at 
benchmarkets evne til at måle den 
underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes 
ved udøvelse af de i artikel 23 omhandlede 
afhjælpningsbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er af rent sproglig art og gør teksten lettere at læse.

Ændringsforslag 35
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes 
ved udøvelse af de i artikel 23 omhandlede 
afhjælpningsbeføjelser.

a) Den kompetente myndighed for 
administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at det 
pågældende benchmarks evne til at måle 
den underliggende markedsmæssige eller 
økonomiske realitet ikke kan genoprettes.

Or. en

Ændringsforslag 36
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Administratoren af et benchmark 
har udstedt en offentlig erklæring eller 
har offentliggjort oplysninger, eller en 
sådan offentlig erklæring er blevet 
foretaget eller sådanne oplysninger er 
blevet offentliggjort på vegne af 
administratoren, hvoraf det fremgår, at den 
pågældende administrator er ophørt med 
eller vil ophøre med at levere benchmarket, 
permanent eller på ubestemt tid, forudsat at 
der på tidspunkt for erklæringen eller 
offentliggørelsen af oplysningerne ikke er 
en efterfølgende administrator, der fortsat 
vil levere benchmarket.

b) Administratoren af et benchmark 
eller en person, der handler på vegne af 
administratoren, har offentligt erklæret, at 
den pågældende administrator er ophørt 
med eller vil ophøre med at levere 
benchmarket, permanent eller på ubestemt 
tid, forudsat at der på tidspunkt for 
erklæringen eller offentliggørelsen af 
oplysningerne ikke er en efterfølgende 
administrator, der fortsat vil levere 
benchmarket.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er af rent sproglig art og gør teksten lettere at læse.

Ændringsforslag 37
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den kompetente myndighed for en 
benchmarkadministrator eller en enhed 
med insolvens- eller afviklingsmyndighed 
over administratoren af det pågældende 
benchmark har udstedt en offentlig 
erklæring eller har offentliggjort 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at 

c) Den kompetente myndighed for en 
benchmarkadministrator eller en enhed 
med insolvens- eller afviklingsmyndighed 
over administratoren af det pågældende 
benchmark har offentligt erklæret, at 
administratoren af det pågældende 
benchmark er ophørt med eller vil ophøre 
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administratoren af det pågældende 
benchmark er ophørt med eller vil ophøre 
med at levere benchmarket, permanent 
eller på ubestemt tid, forudsat at der på 
tidspunkt for erklæringen eller 
offentliggørelsen af oplysningerne ikke er 
en efterfølgende administrator, der fortsat 
vil levere benchmarket.

med at levere benchmarket, permanent 
eller på ubestemt tid, forudsat at der på 
tidspunkt for erklæringen eller 
offentliggørelsen af oplysningerne ikke er 
en efterfølgende administrator, der fortsat 
vil levere benchmarket.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er af rent sproglig art og gør teksten lettere at læse.

Ændringsforslag 38
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Den kompetente myndighed 
tilbagetrækker eller suspenderer 
godkendelsen eller registreringen af 
benchmarkadministratoren, forudsat at 
der på tidspunktet for tilbagetrækningen 
eller suspensionen ikke er nogen 
efterfølgende administrator, der fortsat vil 
levere det pågældende benchmark.

Or. en

Ændringsforslag 39
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Erstatningsbenchmarket skal 
gennem lovgivning erstatte alle 
henvisninger til det benchmark, der ikke 
længere offentliggøres i finansielle 
instrumenter, finansielle kontrakter og 
målinger af investeringsfondes resultater, 
hvor samtlige følgende betingelser er 
opfyldt:

2) Erstatningsbenchmarket skal 
gennem lovgivning erstatte alle 
henvisninger til benchmarket i kontrakter, 
der er omfattet af artikel 2, stk. 1, hvor 
samtlige følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 40
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Disse finansielle instrumenter, 
kontrakter og resultatmålinger bruger det 
benchmark, der ikke længere 
offentliggøres, som reference på 
ikrafttrædelsesdatoen for den 
gennemførelsesretsakt, der udpeger 
erstatningsbenchmarket.

a) Disse kontrakter bruger det 
benchmark, der ikke længere 
offentliggøres, som reference på 
ikrafttrædelsesdatoen for den 
gennemførelsesretsakt, der udpeger 
erstatningsbenchmarket.

Or. en

Ændringsforslag 41
Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De finansielle instrumenter, b) De finansielle instrumenter, 
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kontrakter eller resultatmålinger indeholder 
ikke egnede alternative bestemmelser.

kontrakter eller resultatmålinger indeholder 
utilstrækkelige fallback-bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 42
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) De finansielle instrumenter, 
kontrakter eller resultatmålinger 
indeholder fallback-satser, og følgende 
betingelser er opfyldt samtidigt:
i) De kompetente nationale myndigheder 
har foretaget en vurdering og fastslået, at 
den kontraktmæssige fallback-sats ikke 
måler den underliggende 
markedsmæssige og økonomiske realitet 
for det benchmark, der ophører, eller at 
dets anvendelse vil have negative 
konsekvenser for den finansielle stabilitet
ii) En af parterne i de berørte finansielle 
instrumenter, kontrakter eller 
resultatmålinger har udtrykkeligt gjort 
indsigelse mod anvendelsen af den 
kontraktmæssige fallback-sats. Hvis en af 
parterne opfylder betingelserne for at 
være forbruger i henhold til direktiv 
2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler på 
den relevante dato, hvor 
"Kommissionens" erstatningsbenchmark 
finder anvendelse, er denne betingelse 
opfyldt, hvis forbrugeren ikke udtrykkeligt 
inden for tre måneder har anmodet om 
anvendelse af den kontraktlige fallback-
bestemmelse
iii) Parterne ikke er enedes om en anden 
ny fallback-sats.
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Or. en

Ændringsforslag 43
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) En fallback-bestemmelse anses 
ikke for egnet, når:
a) den ikke omfatter permanent ophør af 
et referencebenchmark
b) en af følgende betingelser er opfyldt:
i) Der ikke er en fallback-sats
ii) Anvendelsen af fallback-satsen kræver 
yderligere samtykke fra tredjeparter
iii) Fallback-satsen beregnes ved hjælp af 
prisstillelser fra tredjeparter eller 
fastlægger den sidste offentliggørelse af 
det berørte benchmark
c) den relevante myndighed har fastslået, 
at anvendelsen af den kontraktligt aftalte 
fallback-bestemmelse generelt ikke 
længere, og med en betydelig forskel, 
afspejler den underliggende 
markedsmæssige eller økonomiske 
realitet, som det benchmark, der ophører, 
har til formål at måle, og kan have 
negative konsekvenser for den finansielle 
stabilitet

Or. en

Begrundelse

Egnetheden af en fallback-bestemmelse bør defineres mere detaljeret af hensyn til den 
juridiske klarhed.

Ændringsforslag 44
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Ville Niinistö
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) De kontraherende parter er ikke 
blevet enige om alternative fallback-
bestemmelser før det endelige ophør af 
benchmarket.

Or. en

Ændringsforslag 45
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om udpegelse af 
et erstatningsbenchmark i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 
2, når en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 
Ved vedtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakt skal Kommissionen 
tage hensyn til anbefalingen fra en 
arbejdsgruppe om alternative 
referencesatser, der opererer i regi af den 
centralbank, der er ansvarlig for den valuta, 
som erstatningsbenchmarket er 
denomineret i, hvis en sådan foreligger.

3) Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om udpegelse af 
et eller flere erstatningsbenchmarks i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 50, 
stk. 2, når en af betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt. Ved vedtagelsen af den i stk. 1 
omhandlede gennemførelsesretsakt skal 
Kommissionen tage hensyn til 
anbefalingen fra en arbejdsgruppe om 
alternative referencesatser, der opererer i 
regi af den centralbank, der er ansvarlig for 
den valuta, som erstatningsbenchmarket er 
denomineret i, hvis en sådan foreligger. 
Inden der fastsættes et nyt 
erstatningsbenchmark, foretager 
Kommissionen en offentlig høring og 
hører ESMA samt den nationale 
kompetente myndighed for 
benchmarkadministratoren.
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Or. en

Ændringsforslag 46
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Gennemførelsesretsakten 
omhandlet i stk. 3 omfatter følgende:
i) 
erstatningsbenchmarket/erstatningsbench
markene
ii) spreadjusteringen, herunder metoden 
til fastsættelse af en sådan 
spreadjustering, som skal anvendes på det 
benchmark, der snart ophører, på datoen 
for erstatningen for hver enkel løbetid for 
at tage højde for virkningerne af 
overgangen eller ændringen fra det 
benchmark, der skal afvikles, til 
erstatningsbenchmarket
iii) de relevante centrale 
tilpasningsændringer, som er knyttet til og 
med rimelighed kan betragtes som 
nødvendige for brugen eller anvendelsen 
af et erstatningsbenchmark
iv) den relevante dato, fra hvilken 
erstatningsbenchmarket/erstatningsbench
markene finder anvendelse;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere indholdet af gennemførelsesretsakten om 
erstatningsbenchmarks nærmere.

Ændringsforslag 47
Ville Niinistö
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Denne artikel finder anvendelse på 
kritiske og væsentlige benchmarks og på 
tredjelandes benchmarks, hvis ophør vil 
medføre væsentlige negative konsekvenser 
for markedsintegriteten, den finansielle 
stabilitet, forbrugerne, realøkonomien 
eller finansieringen af husholdninger og 
virksomheder i en eller flere 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 48
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Denne artikel finder anvendelse på 
kritiske rentebenchmarks, som blev fastsat 
i Unionen før den 31. december 2020, og 
tredjelandes rentebenchmarks.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 10 i udkastet til betænkning. Den nuværende 
affattelse af ændringsforslag 10 ville forhindre Europa-Kommissionen i at erstatte 
henvisninger til LIBOR. Dette skyldes, at LIBOR ophører med at være et kritisk benchmark 
efter brexit (kun EU-benchmarks kan udpeges som kritiske).
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Ændringsforslag 49
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 28 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 28, stk. 2, affattes således:
2. Tilsynsbelagte enheder, der ikke er 
administrator, som omhandlet i stk. 1, og 
som benytter et benchmark, udarbejder og 
vedligeholder robuste skriftlige planer, der 
beskriver de foranstaltninger, de træffer, 
hvis et benchmark ændres væsentligt eller 
ikke længere leveres. Såfremt det er muligt 
og hensigtsmæssigt, skal sådanne planer 
udpege et eller flere alternative 
benchmarks, der kan bruges som reference 
i stedet for benchmarks, der ikke længere 
leveres, og angive, hvorfor sådanne 
benchmarks ville være egnede alternativer. 
De tilsynsbelagte enheder fremlægger 
efter anmodning disse planer og eventuelle 
ajourføringer for den relevante kompetente 
myndighed og sørger for, at de afspejles i 
deres kontraktforhold med klienter.

"2. Tilsynsbelagte enheder, der ikke er 
administrator, som omhandlet i stk. 1, og 
som benytter et benchmark, udarbejder og 
vedligeholder robuste skriftlige planer, der 
beskriver de foranstaltninger, de træffer, 
hvis et benchmark ændres væsentligt eller 
ikke længere leveres. Såfremt det er muligt 
og hensigtsmæssigt, skal sådanne planer 
udpege et eller flere alternative 
benchmarks, der kan bruges som reference 
i stedet for benchmarks, der ikke længere 
leveres, og angive, hvorfor sådanne 
benchmarks ville være egnede alternativer. 
De tilsynsbelagte enheder sender disse 
planer og eventuelle ajourføringer heraf til 
den relevante kompetente myndighed uden 
unødig forsinkelse og sørger for, at de 
afspejles i deres kontraktforhold med 
klienter. De kompetente myndigheder 
vurderer disse planers robusthed.

Or. en

(32016R1011)

Begrundelse

I artikel 28, stk. 2, fastsættes det allerede, at tilsynsbelagte enheder skal have "robuste 
skriftlige planer" for det tilfælde, at et benchmark ændres eller ikke længere leveres, men de 
pålægges kun at fremsende disse planer til myndighederne, hvis sidstnævnte anmoder herom. 
Hvis dette gøres obligatorisk, og det kræves, at de kompetente myndigheder foretager en 
vurdering af planerne, burde det have den virkning, at enhederne tager dette krav mere 
alvorligt.

Ændringsforslag 50
Jonás Fernández
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 29 tilføjes følgende 
stykke:
"1a. En tilsynsbelagt enhed kan også 
anvende en erstatning for et benchmark i 
Unionen, hvis erstatningen er udpeget af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 23a."

Or. en

Ændringsforslag 51
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Følgende indsættes som artikel 
37a:
"Artikel 37a
1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
validere et benchmark eller en 
benchmarkfamilie, der leveres i et 
tredjeland i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.
2. Kommissionen undertegner sammen 
med administratoren en 
"benchmarkerklæring" i 
overensstemmelse med artikel 27.
3. På anmodning af Kommissionen 
forelægger ESMA en rapport om de 
tredjelandes benchmarks eller 
benchmarkfamilier, som er godkendt af 
Kommissionen.
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4. Kommissionen validerer de i stk. 1 i 
denne artikel omhandlede benchmarks 
eller benchmarkfamilier ved en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 
49."

Or. en


