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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra 
tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart 
ophører
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0337),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0209/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) 2016/1011 om ændring af forordning (EU) 2016/1011 
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for så vidt angår undtagelsen for visse 
valutabenchmarks fra tredjelande og 
udpegelse af erstatningsbenchmarks for 
visse benchmarks, som snart ophører

for så vidt angår undtagelsen for visse 
valutabenchmarks fra tredjelande og 
udpegelse af erstatningsbenchmarks for 
visse benchmarks, som snart ophører, og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Henvisning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Den 
Europæiske Centralbank,

Or. en

Ændringsforslag 3

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 

(4) Efter Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske Union vil 
LIBOR (London Interbank Offered Rate) 
ikke længere være et kritisk benchmark 
fra udløbet af overgangsperioden den 
31. december 2020, og det Det Forenede 
Kongeriges Financial Conduct Authority 
(FCA) har meddelt, at det ikke længere vil 
levere LIBOR, et af de vigtigste 
rentebenchmarks, efter udløbet af 
overgangsordningen den 31. december 
2021. LIBOR's ophør kan 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 
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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.

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Brug af erstatningsbenchmarket bør 
kun tillades for kontrakter, der ikke er 
blevet genforhandlet inden det pågældende 
benchmarks ophørsdato. Brugen af det af 
Kommissionen udpegede 
erstatningsbenchmark bør derfor begrænses 
til kontrakter, der allerede er indgået af 
tilsynsbelagte enheder på tidspunktet for 
ikrafttrædelsen af den 
gennemførelsesretsakt, der udpeger 
erstatningsbenchmarket. I betragtning af at 
en sådan gennemførelsesretsakt skal sikre 
kontraktkontinuitet, bør udpegelsen af 
erstatningsbenchmarket heller ikke påvirke 
kontrakter, der allerede har en egnet 
kontraktmæssig alternativ bestemmelse.

(9) Brug af erstatningsbenchmarket bør 
kun tillades for kontrakter, der ikke er 
blevet genforhandlet inden det pågældende 
benchmarks ophørsdato. Brugen af det af 
Kommissionen udpegede 
erstatningsbenchmark bør derfor begrænses 
til kontrakter, der allerede er indgået af 
tilsynsbelagte enheder på tidspunktet for 
ikrafttrædelsen af den 
gennemførelsesretsakt, der udpeger 
erstatningsbenchmarket. I betragtning af at 
en sådan gennemførelsesretsakt skal sikre 
kontraktkontinuitet, bør udpegelsen af 
erstatningsbenchmarket heller ikke påvirke 
kontrakter, der allerede har en 
kontraktmæssig alternativ bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 

(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 de offentlige 
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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.

myndigheder 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. Der er 
endvidere helt og holdent tale om 
anbefalinger fra disse arbejdsgrupper i 
den private sektor, og de offentlige 
myndigheder, i hvis regi disse 
arbejdsgrupper arbejder, accepterer ikke 
noget ansvar for indholdet af 
anbefalingerne og deler ikke nødvendigvis 
de synspunkter, der gives udtryk for deri.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 648/20121a er i 
øjeblikket ved at blive ændret med henblik 
på over for markedsdeltagerne at 
præcisere, at transaktioner, der er indgået 
eller nyordnet inden ikrafttrædelsen af 
clearing- eller marginkravene for 
transaktioner i OTC-derivater, der 
anvender et rentebenchmark ("handler 
ifølge tidligere regler"), ikke vil være 
omfattet af disse krav, hvis de er nyordnet 
alene med henblik på at gennemføre eller 
forberede gennemførelsen af 
rentebenchmarkreformen. I henhold til 
forordning (EU) 2016/1011 skal 
tilsynsbelagte enheder udarbejde og 
ajourføre robuste skriftlige planer med de 
foranstaltninger, de agter at træffe, hvis et 
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benchmark ændres væsentligt eller ikke 
længere leveres, og sørge for, at disse 
planer afspejles i deres kontraktforhold 
med klienter. For at lette 
markedsdeltagernes overholdelse af disse 
forpligtelser og markedsdeltagernes tiltag 
til styrkelse af robustheden af OTC-
derivataftaler, der anvender et hvilket som 
helst rentebenchmark, bør forordning 
(EU) nr. 648/2012 ændres for at gøre det 
klart, at handler ifølge tidligere regler 
ikke vil være omfattet af disse clearing- og 
marginkrav, når disse handler er erstattet, 
ændret eller nyordnet, enten enkeltvis 
eller som en del af ændringer af en 
portefølje af transaktioner, alene med det 
formål at erstatte det rentebenchmark, de 
anvender, med henblik på at gennemføre 
eller forberede gennemførelsen af 
reformen af rentebenchmarks eller på at 
indføre alternative bestemmelser i forhold 
til de benchmarks, de anvender, med 
henblik på at gennemføre eller forberede 
denne reform eller på anden vis for at øge 
robustheden af deres aftaler. Disse 
ændringer er nødvendige for at skabe 
klarhed for markedsdeltagerne og bør 
ikke få indflydelse på anvendelsesområdet 
for clearing- og marginkravene i 
forbindelse med erstatning, ændring eller 
nyordning af en OTC-derivataftale til 
andre formål. 
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 
2012 om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre.

Or. en

Begrundelse

[som reference, se betragtning 75aa og artikel 80, stk. 1a, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) ***/*** om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter] 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 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, og 
opdaterer regelmæssigt denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – stk. 3
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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 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 de offentlige myndigheder for den 
valuta, som erstatningsbenchmarket er 
denomineret i, hvis en sådan foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Denne artikel finder anvendelse på 
kritiske rentebenchmarks.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
Artikel 13a i forordning (EF) nr. 
648/2012 affattes således:
"Artikel 13a
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Erstatning af rentebenchmarks og 
indarbejdelse af aftalemæssige alternative 
bestemmelser i handler ifølge tidligere 
regler
1. De modparter, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 3, kan fortsat anvende de 
risikostyringsprocedurer, som de har 
indført på datoen for anvendelsen af 
denne forordning med hensyn til 
ikkecentralt clearede OTC-derivataftaler, 
der er indgået eller nyordnet inden den 
dato, hvor forpligtelsen til at have 
risikostyringsprocedurer i henhold til 
artikel 11, stk. 3, får virkning, når disse 
aftaler efter denne forordnings 
ikrafttræden er erstattet, ændret eller 
nyordnet alene med det formål at erstatte 
det rentebenchmark, som de henviser til, 
eller indføre alternative bestemmelser i 
forhold til et benchmark, som der 
henvises til i transaktionen.
2. Transaktioner, der er indgået eller 
nyordnet inden den dato, hvor 
clearingforpligtelsen får virkning i 
henhold til artikel 4, og som efter denne 
forordnings ikrafttræden efterfølgende er 
erstattet, ændret eller nyordnet alene med 
det formål at erstatte det rentebenchmark, 
som de henviser til, eller indføre 
alternative bestemmelser i forhold til et 
benchmark, som der henvises til i 
transaktionen, skal ikke af den grund 
være omfattet af clearingforpligtelsen i 
artikel 4."

Or. en
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BEGRUNDELSE

Generelt

Efter skandalen omkring London Interbank Offered Rate (LIBOR) i 2012 fremsatte Europa-
Kommissionen et forslag til forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle 
instrumenter og finansielle kontrakter. Det udmøntede sig i benchmarkforordningen 
(forordning (EU) 2016/1011), som trådte i kraft den 30. juni 2016 og anvendtes fra januar 
2018.

Den 27. juli 2017 meddelte det britiske finanstilsyn (FCA), at det agtede at udfase London 
Interbank Offered Rate (LIBOR) ved udgangen af 2021. Som tilsynsførende med LIBOR 
søgte FCA at sikre en glidende overgang fra dette meget anvendte benchmark til alternative 
referencesatser.

Kommissionen vedtog den 24. juli 2020 et forslag om ændring af benchmarkforordningen. 
Det vigtigste mål med forslaget er at regulere erstatningssatsen for et ophørende benchmark (i 
dette tilfælde: LIBOR) og undgå et juridisk tomrum.

Denne ændring vil tillægge Europa-Kommissionen beføjelse til ved en gennemførelsesretsakt 
at fastsætte en lovbestemt erstatningssats som erstatning for det ophørende benchmark, hvis 
ophøret vil kunne resultere i betydelige forstyrrelser af de finansielle markeder i Unionen.

Ud over ændringen for så vidt angår ophøret af et finansielt benchmark foreslog Europa-
Kommissionen også en justering af benchmarkforordningen for at sikre, at europæiske 
virksomheder kan fortsætte med at anvende valutabenchmarks, som leveres uden for EU, 
således at de kan dække risikoen for udsving i kurserne på fremmede valutaer, når de 
eksporterer til og foretager investeringer i udlandet.

Ordføreren støtter generelt det forslag, som Kommissionen offentliggjorde den 24. juli, da det 
behandler problemet på en koncis måde med fokus på at imødegå risikoen for en potentiel 
alvorlig forstyrrelse på de finansielle markeder. Der kunne dog stadig foretages mindre 
ændringer i teksten.

Fritagelse for margin- og sikkerhedsstillelseskrav ved obligatorisk erstatning af et benchmark

Et af de problemer, som overgangen som følge af ophør af ét benchmark giver anledning til, 
vedrører EU's krav til clearing og sikkerhedsstillelse for aftaler ifølge tidligere regler (aftaler 
indgået inden ikrafttrædelsen af kravene vedrørende clearing og sikkerhedsstillelse i EMIR-
forordningen). Medlovgiverne bør i denne henseende skabe større sikkerhed for EU-
virksomheder, der ønsker at overholde EU's benchmarkforordning fuldt ud, ved udtrykkeligt 
at give fritagelse for EU-kravene vedrørende clearing og sikkerhedsstillelse (for ikke-clearede 
handler) for aftaler ifølge tidligere regler, ændret med henblik på indførelse af alternative 
bestemmelser for benchmarks i alle klasser af derivataktiver. 
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Dette synspunkt delte ESMA i 2019 (se erklæring fra ESMA af 5. december 20191), da den 
støttede idéen om at skabe retssikkerhed for markedsdeltagerne ved at sikre, at de alternative 
bestemmelser ikke udløser clearing/marginberegning. ESMA opfordrede til "at sikre 
retssikkerhed på dette område, hvis eller i det omfang dette ikke allerede er sket i nogle 
jurisdiktioner ... ESA'erne er i kontakt med medlovgiverne for at se på, hvordan en 
lovændring kan ... sikre denne retssikkerhed".

En mulig måde at give afkald på disse krav kunne være at ændre forordning (EU) nr. 
648/2012. I den foreslåede ændring er det udtrykkeligt blevet fastslået, at alle aftaler der blev 
indgået inden EMIR-forordningen (og ikke blot rentederivater), og som blev ændret med 
henblik på indsættelse af alternative bestemmelser, bør nyde godt af fritagelse fra EMIR-
forordningens clearing- og marginkrav. 

Ændringerne er afspejlet i ændringsforslag 10 og 3.

Liste over valutabenchmarks

I henhold til Kommissionens forslag skal Europa-Kommissionen vedtage delegerede retsakter 
for at opdatere listen over valutabenchmarks, der opfylder kriterierne. Det fremgår ikke klart 
af den foreslåede tekst, om Kommissionen skal opdatere listen, hvis der er nye tilføjelser, og 
der er derfor blevet indføjet en sætning, der bestemmer, at listen skal ajourføres regelmæssigt. 

Endvidere fjernes tilsynsmyndighedernes forpligtelse til mindst hvert andet år at rapportere til 
Kommissionen og ESMA om antallet af derivataftaler, der anvender det pågældende 
valutabenchmark.

Ændringerne er afspejlet i ændringsforslag 6.

Begrænsning af Europa-Kommissionens beføjelse til at gribe ind

 Benchmarks af kritisk interesse

Lovgivningsmæssig indgriben i benchmarkmetodologier bør begrænses til tilfælde, hvor 
indgreb i forhold til kritiske rentebenchmarks er påkrævede som en sidste udvej af hensyn til 
stabiliteten på markedet, og hvor der kan forventes væsentlige forstyrrelser af de finansielle 
markeders funktion i Unionen.

Ændringerne er afspejlet i ændringsforslag 7.

 Alternative bestemmelser

Finansielle instrumenter, kontrakter eller resultatmålinger, som allerede indeholder alternative 
bestemmelser, bør ikke være omfattet af Europa-Kommissionens beføjelse til at udpege et 

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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erstatningsbenchmark.

Ændringerne er afspejlet i ændringsforslag 8 og 4. 


