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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 98/30/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juni 1998
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

(4)

Overwegende dat met Richtlijn 91/296/EEG van de
Raad van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer
van aardgas via de hoofdnetten (4) en Richtlijn
90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende een communautaire procedure inzake de
doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (5) een eerste
stap op weg naar de voltooiing van de interne
markt voor aardgas is gezet;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

(5)

Overwegende dat er thans verdere maatregelen
moeten worden genomen om de interne markt
voor aardgas tot stand te brengen;

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

(6)

Overwegende dat deze richtlijn de volledige toepassing van het Verdrag, met name de bepalingen
inzake het vrije verkeer van goederen op de interne
markt en de mededingingsregels, onverlet dient te
laten en geen aantasting van de bevoegdheden van
de Commissie uit hoofde van het Verdrag
inhoudt;

(7)

Overwegende dat de interne markt voor aardgas
geleidelijk tot stand moet worden gebracht, zodat
de aardgasindustrie zich op een soepele en geordende wijze aan haar nieuwe omgeving kan aanpassen en om rekening te houden met de verschillende marktstructuren in de lidstaten;

(8)

Overwegende dat de totstandbrenging van de
interne markt voor aardgas de verbinding en de
interoperabiliteit van de systemen moet bevorderen, bijvoorbeeld door compatibele gaskwaliteiten;

(9)

Overwegende dat er een aantal gemeenschappelijke
regels moet worden vastgesteld voor de organisatie
en de werking van de aardgassector; dat deze
regels, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel,
slechts algemene beginselen vormen waarmee een
kader wordt geschapen en dat de nadere uitvoering
daarvan moet worden overgelaten aan de lidstaten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 57, lid 2, en de
artikelen 66 en 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(1)

(2)

(3)

Overwegende dat volgens artikel 7 A van het
Verdrag de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd; dat het van belang is maatregelen te nemen
om verwezenlijking van de interne markt voort te
zetten;
Overwegende dat krachtens artikel 7 C van het
Verdrag rekening moet worden gehouden met verschillen in ontwikkeling van bepaalde volkshuishoudingen, maar dat afwijkingen van tijdelijke
aard dienen te zijn en de werking van de interne
markt zo weinig mogelijk dienen te verstoren;
Overwegende dat de totstandbrenging van een
competitieve aardgasmarkt een belangrijk element
van de voltooiing van de interne markt voor energie vormt;

(1) PB C 65 van 14.3.1992, blz. 14, en PB C 123 van 4.5.1994,
blz. 26.
(2) PB C 73 van 15.3.1993, blz. 31, en PB C 195 van
18.7.1994, blz. 82.
(3) Advies van het Europees Parlement van 17 november 1993
(PB C 329 van 6.12.1993, blz. 182), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 12 februari 1998 (PB C 91 van
26.3.1998, blz. 46), besluit van het Europees Parlement van
30 april 1998 (PB C 152 van 18.5.1998) en besluit van de
Raad van 11 mei 1998.

(4) PB L 147 van 12.6.1991, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/49/EG (PB L 233 van 30.9.1995, blz.
86)
(5) PB L 185 van 17.7.1990, blz. 16. Richtlijn gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1994.
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zodat iedere lidstaat de regeling kan handhaven of
kiezen die het beste past bij een specifieke situatie,
met name wat betreft het verlenen van toestemming en het toezicht op leveringscontracten;
(10)

Overwegende dat de externe levering van aardgas
van bijzonder belang is voor de gasaankoop in
lidstaten die in hoge mate afhankelijk zijn van
invoer;

(11)

Overwegende dat ondernemingen in de aardgassector in de regel moeten kunnen opereren zonder te
worden gediscrimineerd;

(12)

Overwegende dat het opleggen van verplichtingen
inzake openbare dienstverlening voor sommige lidstaten noodzakelijk kan zijn om de voorzieningszekerheid en de bescherming van consument en
milieu te waarborgen, hetgeen de vrije concurrentie
alléén naar hun mening niet altijd kan bieden;

(13)

(14)

Overwegende dat langetermijnplanning een van de
middelen kan zijn om die verplichtingen inzake
openbare dienstverlening uit te voeren, rekening
houdend met de mogelijkheid dat derden toegang
tot het systeem wensen; dat om de voorzieningszekerheid bij te houden de lidstaten toezicht mogen
houden op take-or-pay-contracten die gesloten
zijn;
Overwegende dat de lidstaten krachtens artikel 90,
lid 1, van het Verdrag verplicht zijn de regels
inzake mededinging na te leven ten aanzien van
openbare bedrijven en ondernemingen waaraan bijzondere of exclusieve rechten zijn verleend;
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ties binnen hun nationale systeem; dat deze bepalingen de toepasselijke regels van de nationale
wetgeving die voor de aanleg of de exploitatie van
de betrokken installaties toestemming vereisen,
onverlet dienen te laten; dat dergelijke vereisten er
evenwel niet toe mogen leiden dat de mededinging
onder de ondernemingen in de sector wordt
beperkt;
(18)

Overwegende dat Beschikking nr. 1254/96/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 5 juni
1996 tot opstelling van richtsnoeren voor transEuropese netwerken in de energiesector (1) bijdraagt tot de ontwikkeling van een geïntegreerde
infrastructuur voor de aardgassector;

(19)

Overwegende dat de technische regels voor de
exploitatie van de systemen en de directe leidingen
transparant moeten zijn en de interoperabiliteit van
de systemen moeten waarborgen;

(20)

Overwegende dat er basisregels moeten worden
vastgesteld voor transmissie-, opslag- en LNGbedrijven, alsook voor distributie- en leveringsbedrijven;

(21)

Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat
de bevoegde instanties toegang hebben tot de
interne boekhouding van de bedrijven, met inachtneming van de vertrouwelijkheid;

(22)

Overwegende dat de rekeningen van alle geïntegreerde aardgasbedrijven in hoge mate transparant
moeten zijn; dat voor verschillende activiteiten een
afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd
als dat nodig is om discriminatie, kruissubsidies en
andere concurrentievervalsing te vermijden, en dat
er daarbij in voorkomend geval rekening mee dient
te worden gehouden dat transmissie voor boekhoudkundige doeleinden ook hervergassing omvat;
dat rechtspersonen zoals beurzen waar aandelen of
futures worden verhandeld, die, anders dan in die
handelshoedanigheid, geen van de taken van een
aardgasbedrijf verrichten, niet verplicht moeten
worden gescheiden boekhoudingen te voeren; dat,
als onderdeel van de bij deze richtlijn vereiste
boekhouding met betrekking tot niet-gasactiviteiten, gecombineerde rekeningen voor de productie
van koolwaterstoffen en verwante activiteiten
mogen worden overgelegd; dat de in artikel 23, lid
3, bedoelde informatie waar vereist boekhoudkundige informatie over upstreampijpleidingen omvat;
Overwegende dat de toegang tot het systeem in
overeenstemming met deze richtlijn open moet zijn

(15)

Overwegende dat ondernemingen die belast zijn
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang krachtens artikel 90, lid 2, van het
Verdrag onder specifieke voorwaarden onder die
regels vallen; dat de toepassing van deze richtlijn
gevolgen zal hebben voor de activiteiten van dergelijke ondernemingen; dat, zoals in artikel 3, lid 3, is
bepaald, de lidstaten met name niet verplicht zijn
artikel 4 toe te passen op hun distributie-infrastructuur, zodat gasbedrijven niet wordt verhinderd de hun opgelegde verplichtingen van algemeen
economisch belang in feite of in rechte na te
komen;

(16)

Overwegende dat de lidstaten, wanneer zij verplichtingen inzake openbare dienstverlening aan de
ondernemingen in de aardgassector opleggen, de
toepasselijke regels van het Verdrag, zoals die door
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitgelegd zijn, moeten naleven;

(23)

Overwegende dat er basiscriteria en procedures
moeten worden vastgesteld met betrekking tot de
toestemming die de lidstaten mogen geven voor de
aanleg of de exploitatie van de betrokken installa-

(1) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 147. Beschikking laatstelijk
gewijzigd bij Beschikking nr. 1047/97/EG (PB L 152 van
11.6.1997, blz. 12.)

(17)

21.7.98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

en moet leiden tot een toereikend en waar nodig
vergelijkbaar niveau van openstelling van de markten in de verschillende lidstaten; dat tegelijkertijd
de openstelling van de markten geen onnodige
verstoring van het evenwicht in de mededingingssituatie voor bedrijven in de verschillende lidstaten
mag veroorzaken;
(24)

Overwegende dat er, in verband met de verscheidenheid van structuren en de specifieke kenmerken
van de systemen in de lidstaten, verschillende procedures voor toegang tot het systeem moeten
komen die volgens objectieve, transparante en nietdiscriminerende criteria werken;

(25)

Overwegende dat er met het oog op de totstandbrenging van een competitieve aardgasmarkt regels
moeten komen voor de toegang tot upstreampijpleidingnetten; dat voor die toegang tot upstreampijpleidingnetten een aparte regeling moet worden
getroffen, met name in verband met de specifieke
economische, technische en exploitatiekenmerken
van die netten; dat de bepalingen van deze richtlijn
in geen geval gevolgen hebben voor de nationale
belastingregelingen;

(26)

Overwegende dat er regels moeten worden vastgesteld voor het verlenen van toestemming voor en
de aanleg en het gebruik van directe leidingen;

(27)

Overwegende dat er vrijwaringsbepalingen en procedures voor de beslechting van geschillen moeten
worden vastgesteld;

(28)

Overwegende dat misbruik van machtsposities en
marktondermijnende gedragingen voorkomen moeten worden;

(29)

Overwegende dat het vanwege bijzondere aanpassingsproblemen in bepaalde lidstaten mogelijk
moet zijn gebruik te maken van tijdelijke ontheffingen;

(30)

Overwegende dat take-or-pay-contracten met een
lange looptijd een vast marktgegeven zijn voor het
waarborgen van de gasvoorziening van de lidstaten; dat er met name voor gezorgd moet worden
dat aardgasbedrijven die vanwege hun take-orpay-verplichtingen in ernstige economische moeilijkheden komen of dreigen te komen, voor een
aantal bepalingen in deze richtlijn ontheffingen
kunnen krijgen; dat deze ontheffingen de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de liberalisatie van
de interne markt voor aardgas, niet mogen ondermijnen; dat bij elk take-or-pay-contract dat na de
inwerkingtreding van deze richtlijn wordt aangegaan of verlengd, zorgvuldig dient te worden vermeden dat het een belemmering vormt voor een
significante openstelling van de markt; dat dergelijke ontheffingen derhalve een beperkte duur en
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omvang dienen te hebben en op transparante wijze
dienen te worden verleend, onder toezicht van de
Commissie;
(31)

Overwegende dat er speciale bepalingen nodig zijn
voor andere markten en investeringsgebieden die
nog niet volledig ontwikkeld zijn; dat ontheffingen
voor dergelijke markten en gebieden een beperkte
duur en omvang dienen te hebben; dat de Commissie een belangrijke rol dient te spelen bij het
verlenen van die ontheffingen;

(32)

Overwegende dat deze richtlijn een nieuwe fase van
de liberalisatie vormt; dat er, nadat zij van kracht
is geworden, nog altijd bepaalde belemmeringen
zullen zijn voor de handel in aardgas tussen de
lidstaten; dat er in het licht van de opgedane
ervaring voorstellen voor de verbetering van de
werking van de interne aardgasmarkt moeten worden gedaan; dat de Commissie dus aan het Europees Parlement en de Raad verslag moet uitbrengen
over de toepassing van deze richtlijn,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
WERKINGSSFEER EN DEFINITIES

Artikel 1
Bij deze richtlijn worden gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de transmissie, distributie, levering en opslag
van aardgas. Vastgesteld worden de voorschriften voor de
organisatie en het functioneren van de aardgassector,
waartoe ook vloeibaar aardgas (LNG) behoort, de toegang tot de markt, de exploitatie van systemen, en de
criteria en procedures die gelden voor het verlenen van
toestemming voor de transmissie, de distributie, de levering en de opslag van aardgas.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan
onder:
1.

„aardgasbedrijf”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten minste een van de volgende functies
vervult: productie, transmissie, distributie, levering,
aankoop of opslag van aardgas, met inbegrip van
vloeibaar aardgas, en die verantwoordelijk is voor de
met deze functies verband houdende commerciële,
technische en/of onderhoudswerkzaamheden, maar
die geen eindafnemer is;
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„upstreampijpleidingnet”: elke pijpleiding of elk
pijpleidingnet gebruikt en/of gebouwd als onderdeel
van een olie- of gasproductieproject, of gebruikt om
aardgas afkomstig van een of meer van dergelijke
projecten te transporteren naar een verwerkingsinstallatie, terminal of aanlandingsterminal;

„transmissie”: transport van aardgas door een
hogedrukpijpleidingnet anders dan een upstreampijpleidingnet, met het oog op levering aan afnemers;

„transmissiebedrijf”: elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die de transmissiefunctie vervult;
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15. „geïntegreerd aardgasbedrijf”: verticaal of horizontaal geïntegreerd bedrijf;

16. „verticaal geïntegreerd bedrijf”: aardgasbedrijf dat
twee of meer van de functies productie, transmissie,
distributie, levering of opslag van aardgas vervult;

17. „horizontaal geïntegreerd bedrijf”: bedrijf dat ten
minste een van de functies productie, transmissie,
distributie, levering of opslag van aardgas vervult en
daarnaast een niet-gasactiviteit uitoefent;

18. „verwant bedrijf”: verbonden ondernemingen, in de
zin van artikel 41 van Zevende Richtlijn 83/349/
EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag
van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag
betreffende de geconsolideerde jaarrekening (1) , en/
of geassocieerde ondernemingen, in de zin van artikel 33, lid 1, daarvan, en/of een onderneming die
aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;

5.

„distributie”: transport van aardgas via lokale of
regionale pijpleidingnetten met het oog op de levering aan afnemers;

6.

„distributiebedrijf”: elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die de distributiefunctie vervult;

7.

„levering”: toelevering en/of verkoop van aardgas,
met inbegrip van LNG, aan afnemers;

8.

„leveringsbedrijf”: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de leveringsfunctie vervult;

20. „afnemers”: grootafnemers of eindafnemers van
aardgas en aardgasbedrijven die aardgas kopen;

9.

„opslaginstallatie”: installatie die wordt gebruikt
voor de opslag van aardgas en eigendom is van en/of
geëxploiteerd wordt door een aardgasbedrijf, met
uitsluiting van het gedeelte dat wordt gebruikt voor
productieactiviteiten;

21. „eindafnemer”: verbruiker die aardgas koopt voor
eigen gebruik;

10. „opslagbedrijf”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opslagfunctie vervult;

11. „LNG-installatie”: terminal die voor het vloeibaar
maken van aardgas of de verlading, de opslag en de
hervergassing van LNG gebruikt wordt;

12. „systeem”: alle transmissie- en/of distributienetten
en/of LNG-installaties die eigendom zijn van en/of
geëxploiteerd worden door een aardgasbedrijf, met
inbegrip van de installaties met een ondersteunende
functie, alsmede die van verwante bedrijven die
nodig zijn voor de toegang tot transmissie en distributie;

13. „stelsel van systemen”: een aantal systemen die met
elkaar verbonden zijn;

14. „directe leiding”: aardgaspijpleiding ter aanvulling
van het stelsel van systemen;

19. „systeemgebruiker”: natuurlijke persoon of rechtspersoon die levert aan of afneemt van het systeem;

22. „grootafnemers”: mits door de lidstaten als zodanig
erkend, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon
die aardgas aankoopt en verkoopt en niet zorgt voor
de functies transmissie of distributie binnen of buiten het systeem waarop hij aangesloten is;

23. „langetermijnplanning”: planning op lange termijn
van levering en transportcapaciteit van aardgasbedrijven om ervoor te zorgen dat het systeem aan de
vraag naar aardgas kan voldoen, de bronnen worden
gediversifieerd en de levering aan de afnemers wordt
verzekerd;

24. „opkomende markt”: lidstaat waar de eerste commerciële levering van zijn eerste langlopende aardgasleveringscontract hoogstens tien jaar geleden heeft
plaatsgevonden;

25. „veiligheid”: zowel de zekerheid van de voorziening
en levering als de technische veiligheid.
(1) PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1994.
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HOOFDSTUK II

L 204/5

Artikel 3

2. Lidstaten met een toestemmingsregeling leggen objectieve en niet-discriminerende criteria vast waaraan een
bedrijf moet voldoen dat een aanvraag voor de bouw
en/of exploitatie van aardgasinstallaties of een aanvraag
voor het leveren van aardgas indient. De niet-discriminerende criteria en procedures voor het verlenen van toestemming worden volgens artikel 29 gepubliceerd.

1. Teneinde een competitieve aardgasmarkt tot stand te
brengen, waarborgen de lidstaten, op basis van hun
institutionele organisatie en met inachtneming van het
subsidiariteitsbeginsel, dat aardgasbedrijven, onverminderd lid 2, volgens de beginselen van deze richtlijn
worden geëxploiteerd en onthouden zij zich, wat rechten
en plichten betreft, van discriminatie tussen die bedrijven.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de redenen
waarom toestemming wordt geweigerd objectief en nietdiscriminerend zijn en aan de aanvrager worden meegedeeld. De Commissie wordt ingelicht over de redenen van
een dergelijke weigering. De lidstaten stellen een procedure vast die de aanvrager de mogelijkheid biedt om
tegen dergelijke weigeringen beroep aan te tekenen.

ALGEMENE REGELS VOOR DE ORGANISATIE VAN DE
SECTOR

2. Met volledige inachtneming van de toepasselijke
bepalingen van het Verdrag, met name artikel 90, mogen
de lidstaten in het algemeen economisch belang aan
aardgasbedrijven verplichtingen inzake openbare dienstverlening opleggen, die betrekking kunnen hebben op de
veiligheid, die zowel de voorzieningszekerheid als de
regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen omvat,
alsmede op de bescherming van het milieu. Deze verplichtingen, die duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar moeten zijn, alsmede de
eventuele herzieningen daarvan, worden door de lidstaten
gepubliceerd en onverwijld aan de Commissie meegedeeld. Voor het nakomen van verplichtingen inzake openbare dienstverlening met betrekking tot de voorzieningszekerheid, mogen de lidstaten die dat wensen langetermijnplanning toepassen, daarbij rekening houdend met de
mogelijkheid dat derde partijen toegang tot het systeem
wensen.
3. De lidstaten kunnen besluiten de bepalingen van
artikel 4 niet toe te passen op de distributie, voorzover de
toepassing van die bepalingen de aardgasbedrijven in feite
of in rechte verhindert hun verplichtingen van algemeen
economisch belang na te komen en voorzover de gevolgen
voor de ontwikkeling van het handelsverkeer niet dusdanig zijn dat de belangen van de Gemeenschap worden
geschaad. De belangen van de Gemeenschap omvatten
onder meer het mededingen naar de in aanmerking
komende afnemers overeenkomstig deze richtlijn en artikel 90 van het Verdrag.

4. Met het oog op de ontwikkeling van gebieden waar
sinds kort geleverd wordt en op een doelmatige exploitatie in het algemeen en onverminderd artikel 20 kunnen de
lidstaten verdere toestemming voor de bouw en exploitatie van distributiepijpleidingsystemen in een bepaald
gebied weigeren als dergelijke pijpleidingsystemen in dat
gebied zijn aangelegd of daartoe voorstellen zijn gedaan
en de bestaande of geplande transportcapaciteit niet volledig wordt benut.

Artikel 5
De lidstaten zorgen ervoor dat er voor de aansluiting op
het systeem technische voorschriften met de minimumeisen inzake het technisch ontwerp en de exploitatie van
LNG-installaties, opslaginstallaties, andere transmissie- en
distributienetten en directe leidingen worden opgesteld en
beschikbaar gesteld. Deze voorschriften moeten de interoperabiliteit van de systemen garanderen en objectief en
niet-discriminerend zijn. Zij worden aan de Commissie
meegedeeld overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 83/
189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende
een informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften (1).

HOOFDSTUK III

Artikel 4
1. In gevallen waarin toestemming (bijvoorbeeld vergunning, toelating, concessie, instemming of goedkeuring)
vereist is voor de bouw of exploitatie van aardgasinstallaties, verlenen de lidstaten of de door hen aangewezen
bevoegde instanties overeenkomstig de leden 2 tot en met
4 toestemming voor de bouw en/of exploitatie van dergelijke installaties, pijpleidingen en bijbehorende uitrusting
op hun grondgebied. De lidstaten of de door hen aangewezen bevoegde instanties kunnen op dezelfde basis ook
toestemming verlenen voor de levering van aardgas en
voor grootafnemers.

TRANSMISSIE, OPSLAG EN LNG

Artikel 6
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat transmissie-, opslag- en LNG-bedrijven de
bepalingen van de artikelen 7 en 8 naleven.
(1) PB L 109 van 26.4.1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 96/139/EG (PB L 32 van 10.2.1996, blz. 31).
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Artikel 7
1. Elk transmissie-, opslag- en/of LNG-bedrijf exploiteert, onderhoudt en ontwikkelt op economische voorwaarden veilige, betrouwbare en efficiënte transmissie-,
opslag- en/of LNG-installaties en ontziet daarbij het
milieu.

2. Het transmissie-, opslag- en/of LNG-bedrijf mag niet
tussen systeemgebruikers of categorieën systeemgebruikers discrimineren, en in geen geval ten gunste van met
het bedrijf verwante bedrijven.

3. Elk transmissie-, opslag- en/of LNG-bedrijf verstrekt
de andere transmissie-, opslag- en/of distributiebedrijven
voldoende informatie om te waarborgen dat het transport
en de opslag van aardgas kunnen geschieden op een wijze
die verenigbaar is met de veilige en doelmatige exploitatie
van het stelsel van systemen.

Artikel 8
1. Onverminderd artikel 12 of enige andere wettelijke
verplichting om informatie bekend te maken, eerbiedigt
elk transmissie-, opslag- en/of LNG-bedrijf de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens die het bij de
uitvoering van zijn taak heeft gekregen.

2. Transmissiebedrijven maken bij de aan- of verkoop
van aardgas door het transmissiebedrijf of een verwant
bedrijf geen misbruik van commercieel gevoelige informatie die zij bij het geven van toegang tot het systeem of de
onderhandelingen daarover van derden hebben gekregen.
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Artikel 10

1. Elk distributiebedrijf exploiteert, onderhoudt en ontwikkelt op economische voorwaarden een veilig,
betrouwbaar en efficiënt systeem, en ontziet daarbij het
milieu.
2. Het distributiebedrijf mag niet tussen systeemgebruikers of categorieën systeemgebruikers discrimineren, en in
geen geval ten gunste van met het bedrijf verwante
bedrijven.
3. Elk distributiebedrijf verstrekt de andere distributiebedrijven en/of transmissiebedrijven en/of opslagbedrijven
voldoende informatie om te waarborgen dat het gastransport kan geschieden op een wijze die verenigbaar is met
de veilige en doelmatige exploitatie van het stelsel van
systemen.

Artikel 11
1. Onverminderd artikel 12 of enige andere wettelijke
verplichting om informatie bekend te maken, eerbiedigt
elk distributiebedrijf de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens die het bij de uitvoering van zijn
taak heeft gekregen.
2. Distributiebedrijven maken bij de aan- of verkoop
van aardgas door distributiebedrijven of verwante bedrijven geen misbruik van commercieel gevoelige informatie
die zij bij het geven van toegang tot het systeem of de
onderhandelingen daarover van derden hebben gekregen.

HOOFDSTUK V
OPSTELLING VAN GESCHEIDEN REKENINGEN EN
TRANSPARANTIE VAN DE REKENINGEN

Artikel 12
HOOFDSTUK IV
DISTRIBUTIE EN LEVERING

Artikel 9
1. De lidstaten zien erop toe dat de distributiebedrijven
de bepalingen van de artikelen 10 en 11 naleven.

2. De lidstaten kunnen distributiebedrijven en/of leveringsbedrijven verplichten te leveren aan in een bepaald
gebied gevestigde en/of tot een bepaalde categorie behorende afnemers. Er kan een tariefregeling voor dergelijke
leveringen worden opgesteld, bijvoorbeeld om gelijke
behandeling van de betrokken afnemers te waarborgen.

De lidstaten of de bevoegde instantie die zij aanwijzen,
met inbegrip van de in artikel 21, lid 2, en artikel 23, lid
3, bedoelde instantie voor geschillenbeslechting, hebben
het recht de in artikel 13 beschreven boekhouding van de
aardgasbedrijven te raadplegen voorzover dat voor de
uitvoering van hun taken nodig is. De lidstaten en de
bevoegde instantie die zij aanwijzen, met inbegrip van de
instantie voor geschillenbeslechting, eerbiedigen de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens. De
lidstaten kunnen uitzonderingen op het vertrouwelijkheidsbeginsel maken als dat voor de uitvoering van de
taken van de bevoegde instanties nodig is.

Artikel 13
1. De lidstaten zorgen ervoor dat aardgasbedrijven bij
het voeren van hun boekhouding de bepalingen van de
leden 2 tot en met 5 van dit artikel naleven.
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2. Ongeacht hun eigendomsregeling of rechtsvorm houden aardgasbedrijven zich bij de opstelling, indiening
voor accountantscontrole en publicatie van hun jaarrekeningen aan de nationale voorschriften inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen die zijn vastgesteld uit
hoofde van Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad
van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3,
onder g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening
van bepaalde vennootschapsvormen (1).

Bedrijven die niet bij wet verplicht zijn hun jaarrekening
te publiceren, dienen op hun hoofdkantoor een exemplaar daarvan ter beschikking van het publiek te houden.

3. Om discriminatie, kruissubsidies en concurrentievervalsing te voorkomen, voeren geïntegreerde aardgasbedrijven intern afzonderlijke boekhoudingen voor de transmissie-, de distributie- en de opslagactiviteiten met
betrekking tot aardgas en, in voorkomend geval, op
geconsolideerde basis, voor hun niet-gasactiviteiten, zoals
zij dat zouden moeten doen indien die activiteiten door
verschillende bedrijven zouden worden uitgevoerd. Deze
interne boekhoudingen bevatten per activiteit een balans
en een winst- en verliesrekening.

Wanneer artikel 16 van toepassing is en de toegang tot
het systeem gebaseerd is op een enkel tarief voor zowel
transmissie als distributie, kunnen de transmissie- en
distributieboekhoudingen worden gecombineerd.

4. Onverminderd de nationaal geldende boekhoudvoorschriften specificeren de bedrijven in hun interne boekhouding welke regels zij bij de opstelling van de in lid 3
genoemde afzonderlijke rekeningen volgen voor de toerekening van de activa en passiva, de lasten en baten,
alsmede de regels voor de afschrijving. Die regels mogen
slechts in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden vermeld en naar behoren
gemotiveerd.
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HOOFDSTUK VI
TOEGANG TOT HET SYSTEEM

Artikel 14
Voor de organisatie van de toegang tot het systeem
kunnen de lidstaten een van de twee of beide in artikel 15
en in artikel 16 bedoelde procedures kiezen. Bij deze
procedures worden objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria gehanteerd.

Artikel 15
1. Bij toegang tot het systeem via onderhandelingen
nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat aardgasbedrijven en in aanmerking komende
afnemers binnen en buiten het door het stelsel van
systemen bestreken grondgebied kunnen onderhandelen
over toegang tot het systeem met het oog op het sluiten
van leveringscontracten op basis van vrijwillige commerciële overeenkomsten. De partijen moeten worden verplicht te goeder trouw over toegang tot het systeem te
onderhandelen.
2. Over de contracten voor toegang tot het systeem
moet met de betrokken aardgasbedrijven worden onderhandeld. De lidstaten schrijven de aardgasbedrijven voor
dat zij hun belangrijkste handelsvoorwaarden voor het
gebruik van het systeem publiceren in het eerste jaar na
de toepassing van deze richtlijn en vervolgens elk jaar.

Artikel 16
Lidstaten die kiezen voor gereguleerde toegang zorgen
ervoor dat aardgasbedrijven en in aanmerking komende
afnemers binnen en buiten het door het stelsel van
systemen bestreken grondgebied een recht van toegang
tot het systeem krijgen, op basis van gepubliceerde tarieven en/of andere voorwaarden en verplichtingen voor het
gebruik van dat systeem. Dit recht van toegang voor in
aanmerking komende afnemers kan worden verleend
door hen in staat te stellen leveringscontracten af te
sluiten met andere concurrerende aardgasbedrijven dan
de eigenaar en/of exploitant van het systeem of een
verwant bedrijf.

Artikel 17
5. De bedrijven specificeren in de toelichting bij de
jaarrekening alle transacties van een zekere omvang met
verwante bedrijven.

(1) PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/8/EG (PB L 82 van 25.3.1994, blz.
33).

1. Aardgasbedrijven kunnen toegang tot het systeem
weigeren op grond van een gebrek aan capaciteit of
indien de toegang tot het systeem hun zou verhinderen,
de hun opgelegde, in artikel 3, lid 2, bedoelde verplichtingen inzake openbare dienstverlening na te komen, of op
grond van ernstige economische en financiële moeilijkheden met take-or-pay-contracten, zulks met inachtneming
van de criteria en procedures van artikel 25 en het door
de lidstaat volgens lid 1 van dat artikel gekozen alterna-
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tief. Een dergelijke weigering moet naar behoren worden
gemotiveerd.
2. De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om
ervoor te zorgen dat het aardgasbedrijf dat de toegang tot
het systeem op grond van een gebrek aan capaciteit of het
ontbreken van een verbinding weigert, de nodige uitbreidingswerkzaamheden verricht voorzover dat economisch
verantwoord is of wanneer een potentiële afnemer bereid
is daarvoor te betalen. In de lidstaten die artikel 4, lid 4,
toepassen, nemen de lidstaten de maatregelen in kwestie.

Artikel 18
1. De lidstaten specificeren de in aanmerking komende
afnemers, dat wil zeggen die afnemers binnen hun grondgebied die in overeenstemming met de artikelen 15 en 16
de rechtsbevoegdheid hebben zich contractueel te verplichten aardgas af te nemen of te kopen, met dien
verstande dat alle in lid 2 van dit artikel genoemde
afnemers in aanmerking komen.
2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat ten minste de volgende afnemers als in
aanmerking komende afnemers worden aangemerkt:
— gasgestookte elektriciteitscentrales ongeacht hun jaarlijkse verbruiksniveau; om het evenwicht op hun
elektriciteitsmarkt te waarborgen, kunnen de lidstaten
echter voor het in aanmerking komen van warmtekrachtproducenten een drempel instellen die niet
hoger mag zijn dan het beoogde niveau voor andere
eindafnemers. De Commissie wordt van dergelijke
drempels in kennis gesteld;
— andere eindafnemers die per verbruikslocatie meer
dan 25 miljoen m³ gas per jaar verbruiken.
3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in lid 1
bedoelde definitie van in aanmerking komende afnemers
leidt tot een marktopenstelling die gelijk is aan ten minste
20 % van het totale jaarlijkse gasverbruik van de nationale gasmarkt.
4. Het in lid 3 genoemde percentage wordt vijf jaar na
de inwerkingtreding van deze richtlijn verhoogd tot 28 %
van het totale jaarlijkse gasverbruik van de nationale
gasmarkt, en tien jaar na de inwerkingtreding van deze
richtlijn tot 33 %.
5. Indien de in lid 1 bedoelde definitie van de in
aanmerking komende afnemers leidt tot een marktopenstelling van meer dan 30 % van het totale jaarlijkse
gasverbruik van de nationale gasmarkt, kan de betrokken
lidstaat de definitie van in aanmerking komende afnemers
in zoverre wijzigen dat de marktopenstelling wordt verminderd tot minimaal 30 % van het totale jaarlijkse
gasverbruik van de nationale gasmarkt. De lidstaten wij-
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zigen de definitie van in aanmerking komende afnemers
op een evenwichtige manier die geen specifieke nadelen
voor bepaalde soorten of categorieën van in aanmerking
komende afnemers tot gevolg heeft, maar wel rekening
houdt met de bestaande marktstructuren.

6. De lidstaten nemen de volgende maatregelen om
ervoor te zorgen dat hun aardgasmarkt gedurende een
periode van tien jaar verder wordt opengesteld.
De in lid 2, tweede streepje, bepaalde drempel voor in
aanmerking komende afnemers, anders dan gasgestookte
elektriciteitscentrales, wordt vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn verlaagd tot 15 miljoen m³ per jaar
per verbruikslocatie en tien jaar na de inwerkingtreding
van deze richtlijn tot vijf miljoen m³ per jaar per
verbruikslocatie.
Het in lid 5 vermelde percentage wordt vijf jaar na de
inwerkingtreding van deze richtlijn verhoogd tot 38 %
van het totale jaarlijkse gasverbruik van de nationale
gasmarkt en tien jaar na de inwerkingtreding van deze
richtlijn tot 43 % van dat verbruik van de nationale
markt.

7. Voor opkomende markten gaat de geleidelijke marktopenstelling uit hoofde van dit artikel in op het ogenblik
waarop de in artikel 26, lid 2, bedoelde ontheffing
afloopt.

8. Distributiebedrijven hebben, voorzover zij niet reeds
uit hoofde van lid 1 als in aanmerking komende afnemers
zijn aangemerkt, de rechtsbevoegdheid om in overeenstemming met de artikelen 15 en 16 zich contractueel te
verplichten aardgas af te nemen voor de hoeveelheid die
wordt verbruikt door hun binnen hun distributiesysteem
als in aanmerking komende afnemers aangemerkte afnemers, teneinde aan deze afnemers te leveren.

9. De lidstaten maken vóór 31 januari van elk jaar de
specificaties bekend voor het bepalen van de in lid 1
bedoelde in aanmerking komende afnemers. Die informatie zal, samen met alle andere informatie die nodig is om
de in dit artikel bedoelde marktopenstelling te staven, aan
de Commissie worden toegezonden met het oog op
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen. De Commissie kan een lidstaat verzoeken zijn specificaties te wijzigen als deze een juiste
toepassing van deze richtlijn voor wat betreft de goede
werking van de interne aardgasmarkt verhinderen. Indien
de betrokken lidstaat niet binnen een termijn van drie
maanden gehoor geeft aan dit verzoek, zal een definitief
besluit worden genomen in overeenstemming met procedure I van artikel 2 van Besluit 87/373/EEG van de Raad
van 13 juli 1987 tot vaststelling van de voorwaarden die
gelden voor de uitoefening van aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).
(1) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.
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Artikel 19

Artikel 21

1. Teneinde een verstoring van het evenwicht bij het
openstellen van de gasmarkten gedurende de periode
bedoeld in artikel 28 te voorkomen:

1. De lidstaten zien erop toe dat de partijen te goeder
trouw onderhandelen over de toegang tot het systeem en
dat geen van de partijen haar onderhandelingspositie
misbruikt om de goede afloop van de onderhandelingen
te belemmeren.

a) mogen contracten voor de levering van gas op de in
de artikelen 15, 16 en 17 genoemde voorwaarden met
een in aanmerking komende afnemer in het systeem
van een andere lidstaat niet worden verboden indien
de betrokken afnemer in beide systemen als een in
aanmerking komende afnemer wordt aangemerkt;
b) kan de Commissie, in gevallen waarin transacties als
bedoeld onder a), worden geweigerd omdat de
betrokken afnemer slechts in een van beide systemen
als in aanmerking komende afnemer wordt aangemerkt, rekening houdend met de marktsituatie en het
gemeenschappelijk belang, de partij die tot die weigering heeft besloten, verplichten om de gevraagde gaslevering uit te voeren op verzoek van de lidstaat waar
de in aanmerking komende afnemer is gevestigd.
2. Parallel met de procedure en het tijdschema van
artikel 28 en uiterlijk halverwege de in dat artikel
genoemde periode toetst de Commissie de toepassing van
lid 1, onder b), van dit artikel op basis van de marktontwikkelingen, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang. De Commissie beoordeelt de situatie aan de
hand van de ervaringen en brengt verslag uit over een
eventuele verstoring van het evenwicht bij de openstelling
van de gasmarkten met betrekking tot dit lid.

2. De lidstaten wijzen een van de partijen onafhankelijke
bevoegde instantie aan die geschillen met betrekking tot
de onderhandelingen met bekwame spoed moet beslechten. Deze instantie moet met name geschillen beslechten
die betrekking hebben op onderhandelingen en weigering
van toegang binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn. De bevoegde instantie legt haar conclusies onverwijld
of indien mogelijk binnen twaalf weken na de inleiding
van het geschil voor. Een beroep op deze instantie laat
het recht op het gebruik van de beroepsprocedures die
het Gemeenschapsrecht biedt, onverlet.
3. In geval van een grensoverschrijdend geschil is de tot
beslechting bevoegde geschillenbeslechtingsinstantie die
waaronder het net ressorteert van het aardgasbedrijf dat
het gebruik of de toegang tot het systeem weigert. Wanneer bij grensoverschrijdende geschillen meer dan één
dergelijke instantie bevoegd is voor het betrokken
systeem, plegen de instanties overleg om ervoor te zorgen
dat de bepalingen van deze richtlijn consequent worden
toegepast.

Artikel 22
Artikel 20
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat:
— de op hun grondgebied gevestigde aardgasbedrijven
via een directe leiding kunnen leveren aan de in
artikel 18 omschreven afnemers;
— aardgasbedrijven via een directe leiding kunnen leveren aan al die in aanmerking komende afnemers op
hun grondgebied.
2. In gevallen waarin toestemming (bijvoorbeeld vergunning, toelating, concessie, instemming of goedkeuring)
vereist is voor de bouw of exploitatie van directe leidingen, stellen de lidstaten of een door hen aangewezen
bevoegde instantie criteria vast voor het verlenen van
toestemming voor de aanleg of exploitatie van die directe
leidingen op hun grondgebied. De criteria moeten objectief, transparant en niet-discriminerend zijn.
3. De lidstaten kunnen de toestemming voor de aanleg
van een directe leiding afhankelijk stellen van een weigering van toegang tot het systeem op basis van artikel 17,
of het inleiden van een geschillenbeslechtingsprocedure
overeenkomstig artikel 21.

De lidstaten stellen passende en doelmatige mechanismen
voor regulering, controle en transparantie in om misbruik
van machtsposities, met name ten nadele van de verbruiker, en marktondermijnende praktijken te voorkomen.
Deze mechanismen houden rekening met de bepalingen
van het Verdrag, in het bijzonder artikel 86.

Artikel 23
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat de aardgasbedrijven en de afnemers die uit
hoofde van artikel 18 in aanmerking moeten komen,
ongeacht hun locatie, overeenkomstig dit artikel toegang
kunnen krijgen tot upstreampijpleidingnetten, met inbegrip van installaties voor technische diensten in verband
met die toegang, tenzij het gaat om delen van dergelijke
netten en installaties die gebruikt worden voor plaatselijke productieactiviteiten op de plaats binnen een veld
waar de aardgasproductie plaatsvindt. Overeenkomstig
artikel 29 stellen zij de Commissie van deze maatregelen
in kennis.
2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt verschaft op een
wijze die door de lidstaat wordt vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke rechtsinstrumenten. De lidstaten passen de doelstellingen inzake eerlijke en vrije toegang, de
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totstandbrenging van een competitieve aardgasmarkt en
het vermijden van misbruik van dominante marktposities
toe en houden daarbij rekening met de zekerheid en de
regelmaat van de leveringen, de beschikbare of redelijkerwijs beschikbaar te maken capaciteit en de bescherming
van het milieu. Zij kunnen tevens rekening houden met:
a) de noodzaak om toegang te weigeren wanneer er
sprake is van redelijkerwijs niet te verhelpen onverenigbaarheid van technische specificaties,
b) de noodzaak om redelijkerwijs niet te verhelpen problemen te vermijden die in de bestaande situatie en in
de toekomst de doelmatige productie van koolwaterstoffen in de weg zouden kunnen staan, met inbegrip
van de productie in winningsgebieden met een marginale economische levensvatbaarheid,
c) de noodzaak om rekening te houden met de naar
behoren gemotiveerde redelijke behoeften van de eigenaar of exploitant van het upstreampijpleidingnet
voor het vervoer en de verwerking van aardgas en met
de belangen van alle andere gebruikers van het upstreampijpleidingnet of bijbehorende verwerkings- of
behandelingsinstallaties,
d) de noodzaak om, overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving, hun wettelijke en bestuursrechtelijke procedures toe te passen voor het verlenen van toestemming voor productie of upstreamontwikkeling.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat zij over geschillenbeslechtingsregelingen beschikken, met inbegrip van een
instantie die onafhankelijk van de partijen opereert en
toegang heeft tot alle relevante informatie, zodat geschillen over de toegang tot upstreampijpleidingnetten met
bekwame spoed beslecht kunnen worden, met inachtneming van de in lid 2 genoemde criteria en rekening
houdend met het aantal partijen dat betrokken kan zijn
bij de onderhandelingen over de toegang tot dergelijke
netten.
4. In geval van een grensoverschrijdend geschil wordt de
geschillenbeslechtingsregeling toegepast van de lidstaat
waaronder het upstreampijpleidingnet dat weigert toegang te verlenen, ressorteert. Wanneer bij grensoverschrijdende geschillen meer dan één lidstaat bevoegd is voor
het betrokken net, plegen de betrokken lidstaten overleg
om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn
consequent worden toegepast.

HOOFDSTUK VII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 24
1. Bij een plotselinge crisis op de energiemarkt of wanneer de fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of
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betrouwbaarheid van apparatuur of installaties of de
integriteit van het systeem worden bedreigd, kan een
lidstaat tijdelijk de nodige vrijwaringsmaatregelen treffen.

2. Die maatregelen moeten de werking van de interne
markt zo min mogelijk verstoren en mogen niet verder
reiken dan strikt noodzakelijk is om de plotseling opgetreden moeilijkheden te overwinnen.

3. De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de
Commissie onverwijld van die maatregelen in kennis,
waarna de Commissie kan besluiten dat de betrokken
lidstaat die maatregelen moet aanpassen of intrekken,
voorzover zij de mededinging verstoren en het handelsverkeer ongunstig beïnvloeden op een wijze die strijdig is
met het gemeenschappelijk belang.

Artikel 25
1. Indien een aardgasbedrijf ernstige economische en
financiële moeilijkheden ondervindt of meent dergelijke
moeilijkheden te zullen ondervinden wegens take-or-paycontracten die het in een of meer gasaankoopcontracten
is aangegaan, kan een verzoek om een tijdelijke ontheffing van artikel 15 en/of artikel 16 worden toegezonden
aan de betrokken lidstaat of de aangewezen bevoegde
instantie. Verzoeken moeten naar keuze van de lidstaten
per geval worden ingediend, hetzij vóór, hetzij na een
weigering van toegang tot het systeem. De lidstaten
kunnen het aardgasbedrijf ook de keuze bieden tussen
indiening van een verzoek vóór, dan wel na de weigering
van toegang tot het systeem. Wanneer een aardgasbedrijf
de toegang tot het systeem heeft geweigerd, dient het
verzoek onverwijld te worden ingediend. De verzoeken
moeten vergezeld gaan van alle relevante informatie over
de aard en de omvang van het probleem en over de
inspanningen die het aardgasbedrijf geleverd heeft om het
probleem op te lossen.

Als er redelijkerwijs geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, mag de lidstaat of de aangewezen bevoegde
instantie met inachtneming van het bepaalde in lid 3
ontheffingen toestaan.

2. De lidstaat of de aangewezen bevoegde instantie
brengt het besluit tot verlening van een ontheffing onverwijld ter kennis van de Commissie, samen met alle
relevante informatie in verband met de ontheffing. Deze
informatie mag gebundeld aan de Commissie worden
voorgelegd, zodat de Commissie op basis daarvan tot een
weloverwogen besluit kan komen. Binnen vier weken na
de ontvangst van die kennisgeving kan de Commissie
verzoeken dat de betrokken lidstaat of aangewezen
bevoegde instantie het besluit tot verlening van een ontheffing wijzigt of intrekt. Indien de betrokken lidstaat of
aangewezen bevoegde instantie niet binnen een termijn
van vier weken gehoor geeft aan dit verzoek, zal met
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bekwame spoed een definitief besluit worden genomen
overeenkomstig procedure I van artikel 2 van Besluit
87/373/EEG.

De Commissie eerbiedigt de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie.

3. Bij de beslissing over de in lid 1 bedoelde ontheffingen houden de lidstaat of de aangewezen bevoegde
instantie en de Commissie in het bijzonder rekening met
de volgende criteria:
a) de doelstelling om een competitieve gasmarkt tot
stand te brengen;
b) de noodzaak om verplichtingen inzake openbare
dienstverlening na te komen en de voorzieningszekerheid te waarborgen;
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4. Aardgasbedrijven waaraan geen ontheffing is verleend, als bedoeld in lid 1, mogen toegang tot het systeem
niet of niet langer weigeren op grond van in een gasaankoopcontract aangegane take-or-pay-contracten. De lidstaten zorgen ervoor dat de toepasselijke bepalingen van
hoofdstuk VI worden nageleefd.

5. Elke krachtens de bovenstaande bepalingen verleende
ontheffing moet naar behoren worden gemotiveerd. De
Commissie maakt het besluit bekent in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

6. De Commissie legt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn een evaluatieverslag voor over
de ervaring met de toepassing van dit artikel, zodat het
Europees Parlement en de Raad te zijner tijd kunnen
beoordelen of dit artikel moet worden aangepast.

c) de positie van het aardgasbedrijf op de gasmarkt en
de huidige concurrentiesituatie op die markt;
Artikel 26
d) de ernst van de economische en financiële moeilijkheden die aardgasbedrijven en transmissiebedrijven of in
aanmerking komende afnemers ondervinden;
e) de datum van ondertekening en de voorwaarden van
het (de) betrokken contract(en), met inbegrip van de
mate waarin deze rekening houden met marktveranderingen;
f) de inspanningen die zijn geleverd om een oplossing
voor het probleem te vinden;
g) de mate waarin het bedrijf bij de aanvaarding van de
betrokken take-or-pay-contracten, gezien de bepalingen van deze richtlijn, redelijkerwijs had kunnen
verwachten dat zich ernstige moeilijkheden zouden
kunnen voordoen;
h) de mate waarin het systeem verbonden is met andere
systemen en de mate van interoperabiliteit van die
systemen;
i) de gevolgen die de verlening van een ontheffing kan
hebben voor de correcte toepassing van deze richtlijn
met betrekking tot de goede werking van de interne
markt voor aardgas.

Een besluit inzake een verzoek tot ontheffing met betrekking tot take-or-pay-contracten die vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgesloten, mag niet tot
gevolg hebben dat rendabele alternatieve afzetmogelijkheden wegvallen. Ernstige moeilijkheden zullen in elk geval
niet geacht worden te bestaan wanneer de verkoop van
aardgas niet terugloopt tot beneden de gegarandeerde
minimumafname die in take-or-pay-contracten voor gas
vastgelegd is of voorzover het betrokken take-or-paycontract voor gasaankoop kan worden aangepast of het
aardgasbedrijf alternatieve afzetmogelijkheden kan vinden.

1. De lidstaten die niet rechtstreeks verbonden zijn met
het stelsel van systemen van een andere lidstaat en slechts
één externe hoofdleverancier hebben, mogen afwijken van
artikel 4, artikel 18, leden 1, 2, 3, 4 en 6, en/of artikel
20. Een leverancier met een marktaandeel van meer dan
75 % wordt beschouwd als hoofdleverancier. Deze ontheffing komt automatisch te vervallen zodra ten minste
een van deze voorwaarden niet langer van toepassing is.
De Commissie dient van een dergelijke ontheffing in
kennis te worden gesteld.

2. Een lidstaat die als opkomende markt kan worden
aangemerkt en die als gevolg van de toepassing van deze
richtlijn aanzienlijke problemen ondervindt die geen verband houden met de in artikel 25 bedoelde take-orpay-contracten, mag afwijken van artikel 4, artikel 18,
leden 1, 2, 3, 4 en 6, en/of artikel 20. Deze ontheffing
komt automatisch te vervallen zodra de betrokken lidstaat niet langer als opkomende markt kan worden
aangemerkt. De Commissie dient van een dergelijke ontheffing in kennis te worden gesteld.

3. Indien de toepassing van deze richtlijn voor een
geografisch beperkt gebied van een lidstaat tot aanzienlijke problemen zou leiden, met name met betrekking tot
de ontwikkeling van de transmissie-infrastructuur, kan de
lidstaat, mede om investeringen te stimuleren, de Commissie verzoeken om een tijdelijke ontheffing van artikel
4, artikel 18, leden 1, 2, 3, 4 en 6, en/of artikel 20 voor
ontwikkelingen in dit gebied.

4. De Commissie kan de in lid 3 bedoelde ontheffing
verlenen, in het bijzonder rekening houdend met de
volgende criteria:
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— de noodzaak van investeringen in de infrastructuur
die in een competitieve markt economisch niet haalbaar zouden zijn,
— de omvang van de vereiste investeringen en de vooruitzichten met betrekking tot het terugverdienen daarvan,
— de omvang en ontwikkelingsgraad van het gassysteem
in het betrokken gebied,
— de vooruitzichten voor de betrokken gasmarkt,

Artikel 28
De Commissie toetst de toepassing van deze richtlijn en
dient een verslag in over de ervaring die is opgedaan met
de werking van de interne markt voor aardgas en de
toepassing van de in artikel 3 bedoelde algemene regels,
zodat het Europees Parlement en de Raad in het licht van
de opgedane ervaring te gelegener tijd kunnen beoordelen
of er ter verdere verbetering van de interne aardgasmarkt
maatregelen kunnen worden genomen, die tien jaar na de
inwerkingtreding van deze richtlijn van toepassing zouden
worden.

— de oppervlakte en de geografische kenmerken van het
betrokken gebied of de betrokken regio, en
— de sociaal-economische en demografische factoren.
Een ontheffing mag alleen worden verleend als het
betrokken gebied niet of sedert minder dan tien jaar
beschikt over een infrastructuur voor de gasvoorziening.
De ontheffing is tijdelijk en mag niet langer duren dan
tien jaar na de eerste gaslevering in het gebied.
5. De Commissie stelt de lidstaten van verzoeken uit
hoofde van lid 3 in kennis alvorens zij een besluit neemt
krachtens artikel 4 en houdt daarbij rekening met de
eisen van vertrouwelijkheid. Dit besluit en de in de leden
1 en 2 bedoelde ontheffingen worden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Artikel 27
1. De Commissie legt vóór het eind van het eerste jaar
na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan het Europees Parlement en de Raad een rapport voor over harmonisatiebehoeften die niet in verband staan met de bepalingen van deze richtlijn. Zo nodig doet zij dat rapport
vergezeld gaan van de harmonisatievoorstellen die nodig
zijn voor de goede werking van de interne aardgasmarkt.
2. Het Europees Parlement en de Raad spreken zich over
die voorstellen uit binnen twee jaar na de indiening
ervan.
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Artikel 29
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twee jaar
na de in artikel 30 vermelde datum aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de
bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 30
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 31
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM

21.7.98
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RICHTLIJN 98/31/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juni 1998
tot wijziging van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad inzake de kapitaaltoereikendheid van
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

in grondstoffenfutures de Gemeenschap in toenemende mate zorgen baart en een bedreiging vormt
voor het imago en de integriteit van de handel in
termijncontracten; dat het wenselijk is dat de Commissie zich beraadt op de vaststelling van een
passend prudentieel raamwerk waarmee dergelijke
frauduleuze praktijken in de toekomst kunnen
worden voorkomen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, eerste en
derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(2)

Overwegende dat in Richtlijn 93/6/EEG van de
Raad van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (6) een standaardmethode is vervat
voor de berekening van kapitaalvereisten voor het
marktrisico dat beleggingsondernemingen en kredietinstellingen lopen; dat instellingen hun eigen
modellen voor risicobeheer („interne modellen”)
hebben ontwikkeld, die zijn ontworpen om het
marktrisico dat beleggingsondernemingen en kredietinstellingen lopen, accurater te meten dan in de
standaardmethode het geval is; dat het gebruik van
accurater methoden voor risicometing dient te worden aangemoedigd;

(3)

Overwegende dat voor het gebruik van dergelijke
interne modellen voor het berekenen van de kapitaalvereisten strikte interne controlemechanismen
vereist zijn, alsmede erkenning van en toezicht op
dit gebruik door de bevoegde autoriteiten; dat de
permanente betrouwbaarheid van de uitkomsten
van de berekeningen van interne modellen door
middel van een procedure van achteraf uitgevoerde
controletests („back-testing”) dient te worden
geverifieerd;

(4)

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten dienen
te kunnen toestaan dat margevereisten voor op de
beurs verhandelde futures en opties en, gedurende
een overgangsperiode, voor soortgelijke geclearde
OTC-derivaten gebruikt worden in plaats van de
kapitaalvereisten die voor dergelijke instrumenten
overeenkomstig deze richtlijn zijn berekend, op
voorwaarde dat dit niet leidt tot een kapitaalvereiste dat lager is dan het kapitaalvereiste dat is
berekend volgens de andere in deze richtlijn voorgeschreven methodes; dat het voor de toepassing
van dit beginsel niet noodzakelijk is dat de gelijkwaardigheid van deze margevereisten met de kapi-

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),

Gezien het advies van het Europees Monetair Instituut (3),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (4),

(1)

Overwegende dat op de risico’s van de grondstoffenhandel en van grondstoffen afgeleide instrumenten thans Richtlijn 89/647/EEG van de Raad van
18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (5) van toepassing is;
dat echter in Richtlijn 89/647/EEG het marktrisico
van dergelijke posities niet accuraat is verwerkt;
dat het nodig is het begrip „handelsportefeuille”
uit te breiden tot posities in grondstoffen en van
grondstoffen afgeleide instrumenten die voor handelsdoeleinden worden gehouden en voornamelijk
aan marktrisico’s zijn onderworpen; dat de instellingen met betrekking tot de dekking van grondstoffenrisico’s voor hun gehele bedrijf aan de
onderhavige richtlijn moeten voldoen; dat het plegen van ernstige fraude door bepaalde handelaren

(1) PB C 240 van 6.8.1997, blz. 24 en PB C 118 van 17.4.1998,
blz. 16.
(2) PB C 19 van 21.1.1998, blz. 9.
(3) Advies van 7 oktober 1997.
(4) Advies van het Europees Parlement van 18 december 1997
(PB C 14 van 19.1.1998), gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 9 maart 1998 (PB C 135 van 30.4.1998, blz. 7)
en besluit van het Europees Parlement van 30 april 1998 (PB
C 152 van 18.5.1998). Besluit van de Raad van 19 mei
1998.
(5) PB L 386 van 30.12.1989, blz. 14. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 98/32/EG van het Europees Parlement
en de Raad (zie bladzijde 26 van dit Publicatieblad).

(6) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 98/33/EG van het Europees Parlement en de Raad
(zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad).
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taalvereisten die volgens de andere in deze richtlijn
voorgeschreven methodes zijn berekend, voortdurend wordt geverifieerd door de instellingen die
dit beginsel toepassen;
(5)

Overwegende dat krachtens de regels die in breder
internationaal verband zijn vastgesteld, de kapitaalvereisten voor kredietinstellingen uit derde landen
kunnen worden verlaagd, teneinde verfijnder risicobeheermethoden op basis van interne modellen aan
te moedigen; dat deze kredietinstellingen concurreren met beleggingsondernemingen en met kredietinstellingen die hun statutaire zetel in de lidstaten
hebben; dat alleen een wijziging van Richtlijn 93/
6/EEG aan beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die hun statutaire zetel in de lidstaten
hebben, een vergelijkbare stimulans kan geven om
interne modellen te ontwikkelen en te gebruiken;

(6)

Overwegende dat voor de berekening van de kapitaalvereisten voor het marktrisico posities in goud
en van goud afgeleide instrumenten op een vergelijkbare wijze dienen te worden behandeld als
valutaposities;

(7)

Overwegende dat het uitgeven van achtergestelde
schuld niet automatisch uitsluit dat de aandelen
van de emittent worden opgenomen in de portefeuille die overeenkomstig bijlage I, punt 33, van
Richtlijn 93/6/EEG voor een wegingsfactor van
2 % voor het specifieke risico in aanmerking
komt;

(8)

Overwegende dat deze richtlijn overeenstemt met
de werkzaamheden van een internationaal forum
van banktoezichthouders op het gebied van de
behandeling voor toezichtdoeleinden van het
marktrisico en van posities in grondstoffen en van
grondstoffen afgeleide instrumenten;

(9)

Overwegende dat er voor beleggingsondernemingen
en kredietinstellingen die in aanzienlijke mate in
grondstoffen handelen, een gediversifieerde grondstoffenhandelsportefeuille hebben en nog niet in
staat zijn voor de berekening van het kapitaalvereiste met betrekking tot het grondstoffenrisico van
modellen gebruik te maken, dient te worden voorzien in overgangskapitaalvoorschriften op facultatieve basis zodat de toepassing van deze richtlijn
harmonieus verloopt;

(10)

Overwegende dat deze richtlijn het geschiktste middel vormt om de nagestreefde doelstellingen te
bereiken en niet verder gaat dan hiervoor nodig
is,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 93/6/EEG wordt als volgt gewijzigd:
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1. artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 6, onder a) en b), punten i) en ii), komen te
luiden:
„a) de eigen posities in financiële instrumenten,
grondstoffen en van grondstoffen afgeleide
instrumenten, die door de instelling voor
wederverkoop worden aangehouden en/of
worden ingenomen met de bedoeling op
korte termijn een voordeel te behalen uit
bestaande en/of verwachte verschillen tussen
de aankoop- en verkoopprijzen of uit andere
koers- of renteschommelingen, en posities in
financiële instrumenten, grondstoffen en van
grondstoffen afgeleide instrumenten uit
hoofde van door een tussenpersoon voor
eigen rekening verrichte compenserende aanen verkopen („matched principal broking”)
of posities die worden ingenomen teneinde
andere elementen van de handelsportefeuille
af te dekken;
b)

de risicoposities in verband met niet-afgewikkelde transacties, leveringen zonder tegenprestatie („free deliveries”) en afgeleide
„over-the-counter” (OTC)-instrumenten als
bedoeld in de punten 1, 2, 3 en 5 van bijlage
II; de risicoposities in verband met retrocessieovereenkomsten en verstrekte effecten- en
grondstoffenleningen, als bedoeld in punt 4
van bijlage II, welke berusten op overeenkomstig punt a) hierboven in de handelsportefeuille opgenomen effecten of grondstoffen,
en mits de bevoegde autoriteiten daarmee
instemmen, de risicoposities in verband met
omgekeerde retrocessieovereenkomsten en
opgenomen effecten- en grondstoffenleningen, beschreven in punt 4 van bijlage II,
welke voldoen aan de voorwaarden vermeld
onder i), ii), iii) en v), dan wel aan de
voorwaarden vermeld onder iv) en v);
i) de risicoposities worden dagelijks tegen
de marktwaarde gewaardeerd volgens de
procedure van bijlage II;
ii) de zekerheid wordt aangepast om rekening te houden met veranderingen van
betekenis in de waarde van de effecten of
grondstoffen waarop de betrokken overeenkomst of transactie berust, overeenkomstig een voor de bevoegde autoriteiten aanvaardbare regel;”;

b) de punten 15 en 16 komen te luiden:
„15. „warrant”: een waardepapier dat de houder
het recht geeft tot of op het einde van de
looptijd van de „warrant” tegen een vastgestelde prijs een onderliggende waarde te
kopen. De warrant kan worden afgewikkeld
door levering van de onderliggende waarde
zelf of door afwikkeling in contanten;
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„voorraadfinanciering”: posities waarbij fysieke voorraden op termijn verkocht worden
en de financieringskosten tot de datum van
de termijnverkoop zijn vastgelegd;”;

c) punt 17, eerste alinea, komt te luiden:
„17. „retrocessieovereenkomst” en „omgekeerde
retrocessieovereenkomst”: een overeenkomst
waarbij een instelling of haar tegenpartij
effecten of grondstoffen, of gegarandeerde
rechten betreffende de eigendom van effecten of grondstoffen overdraagt, mits die
garantie is gegeven door een erkende beurs
die houder is van de rechten betreffende de
effecten of grondstoffen, en de overeenkomst een instelling niet toestaat een
bepaald effect of een bepaalde grondstof
aan meer dan één tegenpartij tegelijkertijd
over te dragen of toe te zeggen, onder de
verbintenis deze effecten of grondstoffen (of
vervangende effecten of grondstoffen met
dezelfde kenmerken) tegen een vastgestelde
prijs op een door de overdragende instelling
bepaald of te bepalen tijdstip in de toekomst
terug te kopen, wordt aangemerkt als een
„retrocessieovereenkomst” voor de instelling
die de effecten of grondstoffen verkoopt, en
een „omgekeerde retrocessieovereenkomst”
voor de instelling die de effecten of grondstoffen koopt.”;

d) punt 18 komt te luiden:
„18. „verstrekte effecten- of grondstoffenlening”
en „opgenomen effecten- of grondstoffenlening”: een transactie waarbij een instelling
of haar tegenpartij effecten of grondstoffen
overdraagt tegen een passende zekerheid,
onder de verbintenis dat de leningnemer op
een tijdstip in de toekomst of wanneer de
overdragende instelling daarom verzoekt,
gelijkwaardige effecten of grondstoffen teruglevert, wordt aangemerkt als een „verstrekte effecten- of grondstoffenlening” voor
de instelling die de effecten of grondstoffen
overdraagt, en een „opgenomen effecten- of
grondstoffenlening” voor de instelling waaraan de effecten of grondstoffen worden
overgedragen.
Een opgenomen effecten- of grondstoffenlening wordt beschouwd als een transactie
tussen professionele partijen wanneer de
tegenpartij onderworpen is aan prudentiële
coördinatie op communautair niveau of een
kredietinstelling van zone A is in de zin van
Richtlijn 89/647/EEG, of een erkende beleggingsonderneming uit een derde land of
wanneer de transactie is verricht met een
erkende clearinginstelling of beurs.”;
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2. artikel 4, lid 1, eerste alinea, punten i) en ii), komen
te luiden:
„i) de kapitaalvereisten berekend overeenkomstig de
bijlagen I, II en VI en, in voorkomend geval,
bijlage VIII, met betrekking tot hun handelsportefeuille;
ii) de kapitaalvereisten berekend overeenkomstig de
bijlagen III en VII en, in voorkomend geval,
bijlage VIII, met betrekking tot hun gehele
bedrijf;”;
3. artikel 5, lid 2, komt te luiden:
„2. Niettegenstaande lid 1 dienen instellingen die de
kapitaalvereisten met betrekking tot hun handelsportefeuille overeenkomstig de bijlagen I en II en, in
voorkomend geval, bijlage VIII berekenen, hun grote
risico’s te bewaken en te beheersen overeenkomstig
Richtlijn 92/121/EEG, behoudens de in bijlage VI van
de onderhavige richtlijn neergelegde wijzigingen.”;
4. artikel 7, lid 10, en lid 11, inleidend zinsdeel, komen
te luiden:
„10. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de
in de leden 7 en 9 bedoelde ontheffing, kunnen de
bevoegde autoriteiten voor de berekening van de
kapitaalvereisten (bijlagen I en VIII) en de risico’s met
betrekking tot cliënten (bijlage VI) op geconsolideerde
basis, toestaan dat posities in de handelsportefeuille
van één instelling worden gecompenseerd met posities
in de handelsportefeuille van een andere instelling
overeenkomstig de voorschriften van de bijlagen I, VI
en VIII.
Zij kunnen ook toestaan dat valutaposities bij één
instelling worden gecompenseerd met valutaposities
bij een andere instelling, overeenkomstig de voorschriften van bijlage III en/of bijlage VIII. Voorts
kunnen zij toestaan dat posities in grondstoffen bij
één instelling worden gecompenseerd met posities in
grondstoffen bij een andere instelling, overeenkomstig
de voorschriften van bijlage VII en/of bijlage VIII.
11. De bevoegde autoriteiten kunnen ook compensatie toestaan met betrekking tot de handelsportefeuille-, alsmede de valuta- en grondstoffenposities
van in derde landen gevestigde ondernemingen, mits
tegelijkertijd wordt voldaan aan de onderstaande
voorwaarden:”;
5. artikel 8, lid 5, komt te luiden:
„5. De bevoegde autoriteiten verplichten instellingen
ertoe om hen onmiddellijk in kennis te stellen van
gevallen waarin hun tegenpartijen bij retrocessieovereenkomsten en omgekeerde retrocessieovereenkomsten of bij verstrekte en opgenomen effecten- of
grondstoffenleningen in gebreke blijven. De Commissie brengt uiterlijk drie jaar na de in artikel 12
bedoelde datum bij de Raad verslag uit over die
gevallen en over de gevolgen daarvan voor de behandeling van dergelijke overeenkomsten en transacties in

L 204/16

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

deze richtlijn. In dat verslag wordt ook uiteengezet op
welke wijze instellingen voldoen aan de voorwaarden
i) tot en met v) van artikel 2, punt 6, onder b), welke
op die instellingen van toepassing zijn, inzonderheid
voorwaarde v). Voorts worden in dat verslag nadere
gegevens verstrekt over eventuele veranderingen in de
relatieve omvang van de door de instellingen verstrekte traditionele leningen en de leningen die zij
verstrekken via omgekeerde retrocessieovereenkomsten en opgenomen effecten- of grondstoffenleningen.
Indien de Commissie op grond van dit verslag en van
andere informatie concludeert dat verdere waarborgen
nodig zijn om misbruiken te voorkomen, dient zij
passende voorstellen in.”;
6. het volgende artikel wordt ingevoegd:

21.7.98

De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van
het gebruik dat zij maken van dit artikel.”;
7. de bijlagen I, II, III en V worden gewijzigd en de
bijlagen VII en VIII worden toegevoegd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij de onderhavige
richtlijn.

Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 24
maanden na de datum van inwerkingtreding aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

„Artikel 11 bis
Tot en met 31 december 2006 kunnen de lidstaten
hun instellingen toestaan de minimale „spread”-,
overdrachts- en „outright”-coëfficiënten van onderstaande tabel te gebruiken in plaats van de in de
punten 13, 14, 17 en 18 van bijlage VII genoemde, op
voorwaarde dat de instellingen naar het oordeel van
de bevoegde autoriteiten:
i) in aanzienlijke mate in grondstoffen handelen
ii) een gediversifieerde grondstoffenportefeuille hebben, en
iii) nog niet in een positie verkeren om voor de
berekening van het kapitaalvereiste met betrekking
tot het grondstoffenrisico van interne modellen
gebruik te maken overeenkomstig bijlage VIII.
Tabel
Edele
metalen
(behalve
goud)

Onedele
metalen

Zachte
grondstoffen (landbouw)

Overige,
met inbegrip van
energieproducten

Spreadcoëfficiënt
(%)

1,0

1,2

1,5

1,5

Overdrachtscoëfficiënt (%)

0,3

0,5

0,6

0,6

Outrightcoëfficiënt (%)

8

10

12

15

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op
het door deze richtlijn bestreken gebied vaststellen.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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BIJLAGE

1. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) in punt 4 wordt de laatste zin geschrapt en wordt de volgende alinea toegevoegd:
„De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat het kapitaalvereiste voor een ter beurze verhandelde
future gelijk is aan de door de beurs verlangde marge, indien zij er ten volle van overtuigd zijn dat
deze een nauwkeurige maatstaf van het aan de future verbonden risico vormt en ten minste
gelijkwaardig is aan de kapitaalvereiste voor een future dat zou resulteren uit een berekening aan de
hand van de in het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII
omschreven methode van interne modellen. Tevens kunnen zij tot en met 31 december 2006 toestaan
dat het kapitaalvereiste voor een OTC-derivatencontract van het type als bedoeld in dit punt en dat
door een door hen erkende clearinginstelling is gecleard, gelijk is aan de marge die de clearinginstelling verlangt, wanneer zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige maatstaf van het
aan het derivatencontract verbonden risico vormt en ten minste gelijkwaardig is aan het kapitaalvereiste voor het contract in kwestie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in het
vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII omschreven methode
van interne modellen.”;
b) punt 5, derde alinea, komt te luiden:
„De bevoegde autoriteiten schrijven voor dat voor de andere aan opties verbonden risico’s, afgezien
van het deltarisico, dekking aanwezig moet zijn. De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat het
vereiste voor een geschreven ter beurze verhandelde optie gelijk is aan de door de beurs verlangde
marge, indien zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige maatstaf voor het aan de
optie verbonden risico vormt, en ten minste gelijkwaardig is aan het kapitaalvereiste ter dekking van
een optie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in het vervolg van deze bijlage
omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII omschreven methode van interne modellen.
Tevens kunnen zij tot en met 31 december 2006 toestaan dat het kapitaalvereiste voor een
OTC-optie die door een door hen erkende clearinginstelling is gecleard, gelijk is aan de marge die de
clearinginstelling verlangt, wanneer zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige
maatstaf van het aan de optie verbonden risico vormt en ten minste gelijk is aan het kapitaalvereiste
voor een OTC-optie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in het vervolg van
deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII omschreven methode van interne
modellen. Tevens kunnen zij toestaan dat het vereiste voor een gekochte ter beurze verhandelde of
OTC-optie gelijk is aan dat voor het onderliggende instrument, met dien verstande dat het daaruit
resulterende vereiste niet hoger mag zijn dan de marktwaarde van de optie. Het vereiste voor een
geschreven OTC-optie wordt vastgesteld op basis van het onderliggende instrument.”;
c) punt 6 komt te luiden:
„6. Warrants die betrekking hebben op schuldinstrumenten en aandelen, worden op dezelfde wijze
behandeld als opties in punt 5.”;
d) punt 33, onder i), komt te luiden:
„i) de aandelen mogen niet afkomstig zijn van emittenten die uitsluitend verhandelbare schuldinstrumenten hebben uitgegeven waarvoor momenteel in tabel 1 van punt 14 een vereiste van 8 %
geldt, of waarvoor, uitsluitend omdat zij zijn gegarandeerd of door zekerheid zijn gedekt, een
lager kapitaalvereiste geldt;”.

2. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 1 komt te luiden:
„1. In geval van transacties waarbij schuldinstrumenten, aandelen en grondstoffen (exclusief
retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten en verstrekte en opgenomen effecten- en
grondstoffenleningen) na de overeengekomen leveringsdata nog niet zijn afgewikkeld, moet een
instelling het prijsverschil berekenen waarvoor zij een risico loopt. Dit is het verschil tussen de
overeengekomen afwikkelingsprijs voor het schuldinstrument, het aandeel of de grondstof in
kwestie, en de dagkoers daarvan, indien dit verschil voor de instelling een verlies zou kunnen
opleveren. Zij moet dit verschil vermenigvuldigen met de passende factor in kolom A van de
tabel in punt 2 om haar kapitaalvereiste te berekenen.”;

L 204/17

L 204/18

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

b) de punten 3.1 en 3.2 worden vervangen door de volgende tekst:
„3.1. Een instelling moet kapitaal tot dekking van het tegenpartijrisico aanhouden indien:
i) zij voor waardepapieren of grondstoffen heeft betaald alvorens ze te ontvangen, of
waardepapieren of grondstoffen heeft geleverd alvorens daarvoor betaling te hebben
ontvangen, en
ii) in het geval van grensoverschrijdende transacties, één dag of meer zijn verstreken sedert
deze betaling of levering.
3.2. Het kapitaalvereiste bedraagt 8 % van de waarde van de aan de instelling verschuldigde
waardepapieren, grondstoffen of contanten, vermenigvuldigd met de voor de desbetreffende
tegenpartij toepasselijke risicowegingsfactor.”;
c) de titel van punt 4.1 en de eerste alinea van punt 4.1 komen te luiden:
„Retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten, verstrekte en opgenomen effecten- en
grondstoffenleningen
4.1. In het geval van retrocessieovereenkomsten en verstrekte effecten- en grondstoffenleningen op
basis van tot de handelsportefeuille behorende effecten of grondstoffen, berekent de instelling
het verschil tussen de marktwaarde van de effecten of grondstoffen en het bedrag van de lening
die is opgenomen door de instelling of de marktwaarde van de zekerheid, indien dit verschil
positief is. In het geval van omgekeerde retrocessieovereenkomsten en opgenomen effecten- of
grondstoffenleningen berekent de instelling het verschil tussen het bedrag van de door de
instelling verstrekte lening of de marktwaarde van de zekerheid en de marktwaarde van de
waardepapieren of grondstoffen die zij heeft ontvangen, indien dit verschil positief is.”.

3. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 1 komt te luiden:
„1.

Indien de som van de totale netto positie in vreemde valuta’s en de netto positie in goud van
een instelling, berekend volgens de hieronder omschreven procedure, meer dan 2 % van het
totale eigen vermogen van de instelling bedraagt, moet de instelling de som van haar netto
positie in vreemde valuta’s en haar netto positie in goud met 8 % vermenigvuldigen om het
kapitaalvereiste ter dekking van het valutarisico te berekenen.
Tot en met 31 december 2004 kunnen de bevoegde autoriteiten instellingen toestaan hun
kapitaalvereiste te berekenen door het bedrag waarmee de som van de totale netto positie in
vreemde valuta’s en de netto positie in goud van een instelling 2 % van het totale eigen
vermogen overschrijdt met 8 % te vermenigvuldigen.”;

b) de punten 3.1 en 3.2 komen te luiden:
„3.1. Eerst wordt de netto open positie van de instelling in elke valuta en in goud (met inbegrip van
de rapportagevaluta) berekend. Deze positie bestaat uit de som van de volgende elementen
(positief of negatief):
— de netto contante positie (dat wil zeggen alle activa min alle passiva, met inbegrip van de
opgelopen en nog niet vervallen rente, in de betrokken valuta of, in het geval van goud, de
netto contante positie in goud);
— de netto termijnpositie (dat wil zeggen alle te ontvangen bedragen min alle te betalen
bedragen in het kader van termijntransacties in valuta’s en goud, met inbegrip van valutaen goudfutures en de hoofdsom bij valutaswaps die niet zijn verwerkt in de contante
positie);
— onherroepelijke garanties (en soortgelijke instrumenten) die zeker zullen worden opgevraagd en waarschijnlijk niet kunnen worden teruggevorderd;
— netto toekomstige inkomsten/uitgaven, nog niet vervallen maar reeds volledig afgedekt
(naar keuze van de rapporterende instelling en met voorafgaande goedkeuring van de
bevoegde autoriteiten mogen hier de netto toekomstige inkomsten/uitgaven worden opgenomen die nog niet in de rekeningen zijn geboekt maar reeds volledig zijn afgedekt door
valutatermijntransacties. Deze keuze moet consequent worden aangehouden);
— het netto delta- (of op delta gebaseerde) equivalent van de totale portefeuille van valuta- en
goudopties;
— de marktwaarde van andere (dan valuta- en goud-) opties;
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— posities die een instelling doelbewust heeft ingenomen om valutarisico’s voor haar
kapitaalratio af te dekken, kunnen bij de berekening van de netto open valutaposities
buiten beschouwing worden gelaten. Deze posities mogen geen handelskarakter dragen of
moeten van structurele aard zijn, en voor het buiten beschouwing laten ervan, alsook voor
wijzigingen in de daarvoor geldende voorwaarden, is de toestemming van de bevoegde
autoriteiten vereist. Op dezelfde wijze kan, onder dezelfde voorwaarden als hierboven, te
werk worden gegaan voor posities van een instelling die betrekking hebben op posten die
reeds bij de berekening van het eigen vermogen zijn afgetrokken.

3.2. Het staat de bevoegde autoriteiten vrij om de instellingen toe te staan bij de berekening van de
netto open positie in elke valuta en in goud gebruik te maken van de netto actuele
waarde.”;
c) punt 4, eerste zin, komt te luiden:
„4.

Vervolgens worden de netto korte en lange posities in elke valuta (behalve de rapportagevaluta) en de netto korte of lange positie in goud tegen de contante koers in de rapportagevaluta
omgerekend.”;

d) punt 7 komt te luiden:
„7.

Ten tweede kunnen de bevoegde autoriteiten de instellingen tot en met 31 december 2004
toestaan om voor de toepassing van deze bijlage een andere dan de in de punten 1 tot en met 6
uiteengezette methode toe te passen. Het uit deze methode resulterende kaptitaalvereiste moet
meer bedragen dan 2 % van de netto open positie zoals berekend in punt 4 en moet uitgaande
van een analyse van de wisselkoersfluctuaties gedurende alle voortschrijdende periodes van tien
werkdagen in de voorgaande drie jaar in ten minste 99 % van de gevallen meer bedragen dan
het waarschijnlijke verlies.
De in dit punt beschreven alternatieve methode mag uitsluitend worden gebruikt, als voldaan is
aan de volgende voorwaarden:
i) de formule voor de berekening en de correlatiecoëfficiënten zijn door de bevoegde
autoriteiten vastgesteld op basis van hun analyse van de wisselkoersfluctuaties;
ii) de correlatiecoëfficiënten worden door de bevoegde autoriteiten regelmatig getoetst aan de
ontwikkelingen op de valutamarkten.”.

4. Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:
a) punt 2, eerste zin, komt te luiden:
„Niettegenstaande punt 1 kunnen de bevoegde autoriteiten de instellingen die moeten voldoen aan de
in de bijlagen I, II, III, IV, VI, VII en VIII gestelde eigenvermogensvereisten, toestaan een alternatieve
definitie van het eigen vermogen te hanteren ter voldoening aan uitsluitend deze verplichtingen.”;
b) punt 4 komt te luiden:
„4.

De in punt 2, onder c), bedoelde achtergestelde leningen mogen niet meer belopen dan
maximaal 150 % van het oorspronkelijke eigen vermogen dat resteert om te voldoen aan de
vereisten van de bijlagen I, II, III, IV, VI, VII en VIII en mogen dit maximum uitsluitend
benaderen in voor de betrokken autoriteiten aanvaardbare bijzondere omstandigheden.”;

c) de punten 6 en 7 komen te luiden:
„6.

De bevoegde autoriteiten kunnen beleggingsondernemingen toestaan de in punt 4 gestelde
grenswaarde voor achtergestelde leningen te overschrijden, als zij dit bedrijfseconomisch
aanvaardbaar achten, en mits het totaal van deze achtergestelde leningen en de in punt 5
bedoelde bestanddelen niet meer bedraagt dan 200 % van het oorspronkelijke eigen vermogen
dat resteert om aan de in de bijlagen I, II, III, IV, VI, VII en VIII gestelde vereisten te voldoen,
dan wel 250 % van hetzelfde bedrag indien de beleggingsonderneming bij de berekening van
het eigen vermogen het in punt 2, onder d), bedoelde bestanddeel in mindering brengt.

7.

De bevoegde autoriteiten kunnen kredietinstellingen toestaan de in punt 4 gestelde grenswaarde voor achtergestelde leningen te overschrijden, als zij dit bedrijfseconomisch aanvaardbaar achten, en mits het totaal van deze achtergestelde leningen en de in punt 5 bedoelde
bestanddelen niet meer bedraagt dan 250 % van het oorspronkelijke eigen vermogen dat
resteert om aan de in de bijlagen I, II, III, VI, VII en VIII gestelde vereisten te voldoen.”.
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5. De volgende bijlagen worden toegevoegd:

„BIJLAGE VII
GRONDSTOFFENRISICO’S
1.

Elke positie in grondstoffen of van grondstoffen afgeleide instrumenten moet worden uitgedrukt in
de vaste rekeneenheid. De contante koers van elke grondstof wordt uitgedrukt in de rapportagevaluta.

2.

Voor posities in goud en in van goud afgeleide instrumenten wordt geacht een valutarisico te
bestaan en zij worden voor de berekening van het marktrisico al naargelang het geval behandeld
overeenkomstig bijlage III of bijlage VIII.

3.

Voor de toepassing van deze bijlage mogen posities waarmee enkel voorraden worden gefinancierd,
buiten de berekening van alleen het grondstoffenrisico worden gelaten.

4.

De rente- en valutarisico’s waarop geen andere bepalingen van deze bijlage van toepassing zijn,
moeten worden opgenomen in de berekening van het algemene risico van verhandelbare schuldinstrumenten en in de berekening van het valutarisico.

5.

Als de korte positie eerder vervalt dan de lange positie, moeten de instellingen ook rekening houden
met het risico van een te geringe liquiditeit waarvan op bepaalde markten sprake kan zijn.

6.

Voor de toepassing van punt 19 is het saldo van de lange (korte) posities van de instelling tegenover
haar korte (lange) posities in dezelfde grondstof en identieke futures, opties en warrants op
grondstoffen, de nettopositie van de instelling in elke grondstof. Bij de berekening van de
nettopositie staan de bevoegde autoriteiten toe dat posities in afgeleide instrumenten op de in de
punten 8, 9 en 10 beschreven wijze behandeld worden als posities in de onderliggende grondstof.

7.

De bevoegde autoriteiten kunnen de volgende posities beschouwen als posities in dezelfde
grondstof:
— posities in verschillende subcategorieën grondstoffen, indien deze subcategorieën in elkaars
plaats leverbaar zijn, en
— posities in vergelijkbare grondstoffen, indien deze verregaand voor elkaar substitueerbaar zijn en
er gedurende minimaal één jaar tussen koersbewegingen duidelijk een correlatie van 90 % kan
worden vastgesteld.

Specifieke instrumenten
8.

Grondstoffenfutures en termijnverbintenissen tot aan- of verkoop van afzonderlijke grondstoffen
worden in het waardemetingssysteem verwerkt als theoretische bedragen op basis van de vaste
rekeneenheid; er wordt op basis van de afloopdatum een looptijd aan toegekend. De bevoegde
autoriteiten kunnen toestaan dat het kapitaalvereiste voor een ter beurze verhandelde future gelijk is
aan de door de beurs verlangde marge, indien zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een
nauwkeurige maatstaf van het aan de future verbonden risico vormt en ten minste gelijkwaardig is
aan het kapitaalvereiste voor een future dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van de in
het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII omschreven
methode van interne modellen. Tot en met 31 december 2006 kunnen de bevoegde autoriteiten
tevens toestaan dat het kapitaalvereiste voor een OTC-derivatencontract van het in dit lid bedoelde
type, dat door een door hen erkende clearinginstelling is gecleard, gelijk is aan de marge die de
clearinginstelling verlangt, wanneer zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige
maatstaf van het aan het derivatencontract verbonden risico vormt en ten minste gelijk is aan het
kapitaalvereiste voor het contract in kwestie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand van
de in het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII omschreven
methode van interne modellen.

9.

Grondstoffenswaps waarbij het ene onderdeel van de transactie een vastgestelde prijs is en het
andere de dagkoers, worden in de looptijdklassen verwerkt als een reeks posities die gelijk zijn aan
het theoretische bedrag van het contract, waarbij een positie overeenkomt met elke betaling op de
swap en dienovereenkomstig wordt ondergebracht in de looptijdklassen (tabel 1). De posities zijn
lang als de instelling de vastgestelde prijs betaalt en de variabele prijs ontvangt; de posities zijn kort
als de instelling de vastgestelde prijs ontvangt en de variabele prijs betaalt.
Grondstoffenswaps waarbij de twee onderdelen van de transactie op verschillende grondstoffen
betrekking hebben, moeten voor de benadering op grond van de looptijd in de desbetreffende
categorieën worden ondergebracht.
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10. Opties op grondstoffen of op van grondstoffen afgeleide instrumenten worden voor de toepassing
van deze bijlage behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van de
onderliggende waarde waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met zijn delta. De aldus
berekende posities mogen gesaldeerd worden met compenserende posities in dezelfde onderliggende
grondstof respectievelijk hetzelfde onderliggende van grondstoffen afgeleide instrument. De
gebruikte delta moet die van de betrokken beurs zijn of de door de bevoegde autoriteiten berekende
delta dan wel, indien geen van deze twee beschikbaar is of in het geval van OTC-opties, de delta
welke door de instelling zelf is berekend, mits de bevoegde autoriteiten overtuigd zijn van de
redelijkheid van het door de instelling gebruikte model.
De bevoegde autoriteiten kunnen evenwel ook voorschrijven dat de instellingen hun delta berekenen
volgens een door de bevoegde autoriteiten aangegeven methode.
De bevoegde autoriteiten schrijven voor dat voor de andere aan grondstoffenopties verbonden
risico’s, afgezien van het deltarisico, dekking aanwezig moet zijn. De bevoegde autoriteiten kunnen
toestaan dat het vereiste voor een geschreven op de beurs verhandelde grondstoffenoptie gelijk is
aan de door de beurs verlangde marge, indien zij er ten volle van overtuigd zijn dat deze een
nauwkeurige maatstaf voor het aan de optie verbonden risico vormt en ten minste gelijkwaardig is
aan het kapitaalvereiste ter dekking van een optie dat zou resulteren uit een berekening aan de hand
van de in het vervolg van deze bijlage omschreven methode dan wel van de in bijlage VIII
omschreven methode van interne modellen. Tevens kunnen zij tot en met 31 december 2006
toestaan dat het kapitaalvereiste voor een OTC-grondstoffenoptie die door een door hen erkende
clearinginstelling is gecleard, gelijk is aan de marge die de clearinginstelling verlangt, wanneer zij er
ten volle van overtuigd zijn dat deze een nauwkeurige maatstaf van het aan de optie verbonden
risico vormt en ten minste gelijk is aan het kapitaalvereiste voor een OTC-optie dat zou resulteren
uit een berekening aan de hand van de in het vervolg van deze bijlage omschreven methoden dan
wel van de in bijlage VIII omschreven methode van interne modellen. Tevens kunnen zij toestaan
dat het vereiste voor een gekochte ter beurze verhandelde of OTC-grondstoffenoptie gelijk is aan
dat voor de onderliggende grondstof, met dien verstande dat het daaruit resulterende vereiste niet
hoger mag zijn dan de marktwaarde van de optie. Het vereiste voor een geschreven OTC-optie
wordt vastgesteld op basis van de onderliggende grondstof.
11. Warrants die op grondstoffen betrekking hebben, worden op dezelfde wijze behandeld als
grondstoffenopties in punt 10.
12. De partij die grondstoffen of gegarandeerde rechten inzake de eigendom van grondstoffen
overdraagt bij een retrocessieovereenkomst, en de partij die grondstoffen in lening geeft bij een
grondstoffenleningsovereenkomst, dient deze grondstoffen op te nemen in de berekening van haar
kapitaalvereiste uit hoofde van deze bijlage.

a) Benadering op grond van looptijdklassen
13. De instelling maakt voor elke grondstof gebruik van afzonderlijke looptijdklassen overeenkomstig
onderstaande tabel. Alle posities in een bepaalde grondstof en alle posities die overeenkomstig punt
7 beschouwd worden als posities in dezelfde grondstof worden ondergebracht in de desbetreffende
looptijdklassen. Fysiek aanwezige voorraden worden ondergebracht in de eerste looptijdklasse.

Looptijdklasse
(1)

0

.
.
.
.
.
.

# 1
1 #
3 #
6 #
1 #
2 #
3

maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden
2 jaar
3 jaar
jaar

Spread
(in %)
(2)

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

14. De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat posities in dezelfde grondstof of posities die
overeenkomstig punt 7 beschouwd worden als posities in dezelfde grondstof, op nettobasis worden
gecompenseerd en ondergebracht in de desbetreffende looptijdklassen voor
— posities in contracten die op dezelfde datum aflopen en
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— posities in contracten die binnen tien dagen na elkaar aflopen indien de contracten worden
verhandeld op markten waar dagelijkse leveringsdata bepaald worden.
15. Vervolgens berekent de instelling de som van de lange posities en de som van de korte posities in
elke looptijdklasse. Het bedrag ten belope waarvan de eerstgenoemde (laatstgenoemde) som in een
bepaalde looptijdklasse gelijk is aan de laatstgenoemde (eerstgenoemde) som, vormt de gecompenseerde positie in deze looptijdklasse, terwijl de resterende lange of korte positie de nietgecompenseerde positie in deze zelfde looptijdklasse is.
16. Het deel van de niet-gecompenseerde lange (korte) positie in een bepaalde looptijdklasse dat gelijk is
aan de niet-gecompenseerde korte (lange) positie in een volgende looptijdklasse, is de tussen twee
looptijdklassen gecompenseerde positie. Het deel van de niet-gecompenseerde lange positie of de
niet-gecompenseerde korte positie dat niet op deze wijze gecompenseerd kan worden, vormt de
niet-gecompenseerde positie.
17. De kapitaalvereisten van de instelling worden voor iedere grondstof op basis van de desbetreffende
looptijdklassen berekend als de som van:
i)

de gecompenseerde lange en korte posities, vermenigvuldigd met de toepasselijke „spread”coëfficiënt die in kolom 2 van de tabel in punt 13 voor elke looptijdklasse wordt gegeven, en
met de contante koers van de grondstof;

ii)

voor elke looptijdklasse waarnaar een niet-gecompenseerde positie uit een voorgaande looptijdklasse wordt overgedragen, de tussen twee looptijdklassen gecompenseerde positie, vermenigvuldigd met 0,6 % (de overdrachtscoëfficiënt) en met de contante koers van de grondstof;

iii) de resterende niet-gecompenseerde posities, vermenigvuldigd met 15 % (de „outright”coëfficiënt) en met de contante koers van de grondstof.
18. Het totale kapitaalvereiste van de instelling met betrekking tot het grondstoffenrisico wordt
berekend als de som van de overeenkomstig punt 17 berekende kapitaalvereisten voor elke
grondstof.
b) Vereenvoudigde benadering
19. Het kapitaalvereiste van de instelling voor elke grondstof wordt berekend als de som van:
i) 15 % van de lange of korte nettopositie, vermenigvuldigd met de contante koers van de
grondstof;
ii) 3 % van de lange plus de korte brutopositie, vermenigvuldigd met de contante koers van de
grondstof.
20. Het totale kapitaalvereiste van de instelling met betrekking tot het grondstoffenrisico wordt
berekend als de som van de overeenkomstig punt 19 berekende kapitaalvereisten voor elke
grondstof.

BIJLAGE VIII
INTERNE MODELLEN
1.

Onder de voorwaarden die in deze bijlage worden bepaald, kunnen de bevoegde autoriteiten de
instellingen toestaan bij de berekening van hun kapitaalvereisten voor het positierisico, het
valutarisico en/of het grondstoffenrisico hun eigen interne risicobeheermodellen te gebruiken, in
plaats van of in combinatie met de methoden die in de bijlagen I, III en VII beschreven worden.
Voor elk geval moet door de bevoegde autoriteiten uitdrukkelijk erkenning worden verleend voor
het gebruik van modellen met het oog op het prudentiële toezicht op de kapitaalvereisten.

2.

Deze erkenning wordt uitsluitend gegeven, indien de bevoegde autoriteiten ervan overtuigd zijn dat
het risicobeheersysteem van de instelling qua concept solide is en zorgvuldig wordt toegepast, en dat
met name aan de navolgende kwaliteitsnormen voldaan wordt:
i)

het interne model voor risicometing is in hoge mate geïntegreerd in het dagelijkse proces van
risicobeheer van de instelling en dient als basis voor het rapporteren van risicoposities aan de
hoogste leiding van de instelling;

ii)

de instelling heeft een afdeling risicobewaking, die onafhankelijk is van de handelsafdelingen
en rechtstreeks rapporteert aan de hoogste leiding. De betrokken afdeling moet belast zijn met
het ontwerpen en implementeren van het risicobeheersysteem van de instelling. Tevens moet
deze afdeling dagelijks rapporten opstellen en analyseren over de uitkomsten van het
risicometingsmodel en over de maatregelen die op het stuk van transactielimieten moeten
worden genomen;
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iii)

de raad van bestuur en de directie van de instelling zijn actief bij het proces van
risicobewaking betrokken; de dagelijkse rapporten die de afdeling risicobewaking opstelt,
worden beoordeeld door een directie-echelon dat voldoende bevoegdheden heeft om een
vermindering van de posities die afzonderlijke handelaren ingenomen hebben, of van de totale
risicopositie van de instelling op te leggen;

iv)

de instelling beschikt over voldoende personeel dat onderlegd is in het gebruik van verfijnde
modellen voor handel, risicobewaking, controle en administratieve verwerking;

v)

de instelling heeft procedures vastgesteld voor de bewaking van en het toezicht op de naleving
van een schriftelijk vastgelegde reeks interne richtsnoeren en controles, die betrekking hebben
op de werking van het risicometingssysteem als geheel;

vi)

de modellen van de instelling hebben in het verleden bewezen redelijk accuraat te zijn als het
gaat om het meten van risico’s;

vii)

de instelling voert frequent een stringent programma van stresstests uit; de uitkomsten van
deze tests worden beoordeeld door de hoogste leiding en worden verwerkt in het beleid en in
de limieten die door haar bepaald worden;

viii) Als onderdeel van de periodieke interne controle moet de instelling een onafhankelijke
evaluatie van het risicometingssysteem laten uitvoeren. Deze evaluatie moet betrekking
hebben op de activiteiten van de handelsafdelingen en de zelfstandige afdeling risicobewaking.
Ten minste eenmaal per jaar moet de instelling een evaluatie uitvoeren van het algehele
risicobeheerproces. In deze evaluatie moeten worden betrokken:
— het adequaat zijn van de documentatie over het risicobeheersysteem en -proces en van de
organisatie van de afdeling risicobewaking;
— de integratie van metingen van het marktrisico in het dagelijkse risicobeheer en de
deugdelijkheid van het systeem voor informatie van de directie;
— het proces dat de instelling toepast voor het fiatteren van risicowaarderingsmodellen en
waarderingssystemen die door het personeel in de handelsafdelingen en de afdeling
administratieve verwerking gebruikt worden;
— aard en omvang van de marktrisico’s die in het risicometingsmodel verwerkt zijn en de
validering van significante wijzigingen in het risicometingsproces;
— het accuraat en volledig zijn van gegevens over posities, het accuraat en correct zijn van
aannames over volatiliteit en correlaties, en het accuraat zijn van de waarderings- en
risicogevoeligheidsberekeningen;
— het verificatieproces dat de instelling hanteert ter beoordeling van de consistentie,
tijdigheid en betrouwbaarheid van de gegevensbronnen die voor de interne modellen
gebruikt worden, alsmede van de onafhankelijkheid van deze gegevensbronnen; en
— het verificatieproces waarvan de instelling gebruik maakt voor de evaluatie van tests die
achteraf worden uitgevoerd („back-testing”) om te beoordelen of het model accuraat is.
3.

De financiële instelling bewaakt de accuratesse en de goede werking van haar model door een
programma van achteraf uitgevoerde tests („back-testing”) toe te passen. „Back-testing” behelst
dat, voor iedere werkdag, de uit het model van de instelling resulterende eendagswaarde van het
potentiële verlies („value-at-risk”) voor de eindedagsposities van de portefeuille wordt vergeleken
met de eendagsverandering in de waarde van de portefeuille aan het einde van de daaropvolgende
werkdag. De bevoegde autoriteiten onderzoeken of de instelling in staat is tot het uitvoeren van
tests achteraf op zowel feitelijke als hypothetische veranderingen van de waarde van de portefeuille.
„Back-testing” op de hypothetische veranderingen van de waarde van de portefeuille berust op een
vergelijking van de eindedagswaarde van de portefeuille en, uitgaande van ongewijzigde posities, de
waarde van de portefeuille aan het einde van de daaropvolgende werkdag. De bevoegde autoriteiten
verlangen van de instellingen dat zij passende maatregelen treffen om hun „back-testing”programma te verbeteren wanneer dat ontoereikend wordt geacht.

4.

Voor de berekening van het kapitaalvereiste voor het specifieke risico van verhandelbare schuldinstrumenten en aandelen, kunnen de bevoegde autoriteiten het gebruik van een intern model van een
instelling erkennen wanneer dit model voldoet aan de voorwaarden in het vervolg van deze bijlage
en bovendien:
— de historische prijsschommeling in de portefeuille verklaart;
— concentratie qua omvang en veranderingen in de samenstelling van de portefeuille weergeeft;
— solide blijkt in een ongunstige omgeving;
— gevalideerd wordt door back-testing ter beoordeling van de vraag of het specifieke risico
accuraat wordt weergegeven. Als de bevoegde autoriteiten toestaan dat deze vorm van
back-testing op basis van relevante subportefeuilles geschiedt, moeten deze laatste consequent
worden gekozen.
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5.

Voor instellingen die interne modellen gebruiken die niet overeenkomstig punt 4 zijn erkend, geldt
een afzonderlijk kapitaalvereiste voor het specifieke risico, dat berekend wordt overeenkomstig
bijlage I.

6.

Voor de toepassing van punt 10, onder ii), worden de uitkomsten van de door de instelling zelf
uitgevoerde berekening vermenigvuldigd met ten minste een factor 3.

7.

De vermenigvuldigingsfactor wordt verhoogd met een plus-factor tussen 0 en 1, overeenkomstig de
volgende tabel, afhankelijk van het aantal overschrijdingen („overshootings”) dat de instelling
gedurende de laatste 250 werkdagen bij het uitvoeren van de tests achteraf heeft geconstateerd. De
bevoegde autoriteiten verlangen dat de instelling overschrijdingen consistent berekent door middel
van tests achteraf op de feitelijke dan wel op de hypothetische veranderingen in de waarde van de
portefeuille. Een overschrijding is een eendagsverandering in de waarde van de portefeuille welke
meer bedraagt dan de gerelateerde, uit het model van de instelling resulterende eendagswaarde van
het potentiële verlies. Ter bepaling van de plus-factor wordt het aantal overschrijdingen minstens
per kwartaal geëvalueerd.

Aantal overschrijdingen

„Plus”-factor

minder dan 5
5
6
7
8
9
10 of meer

0,00
0,40
0,50
0,65
0,75
0,85
1,00

In afzonderlijke gevallen en ingevolge uitzonderlijke omstandigheden kunnen de bevoegde autoriteiten ontheffing verlenen van de verplichting de vermenigvuldigingsfactor met een plus-factor
overeenkomstig de bovenstaande tabel te verhogen indien de instelling tot voldoening van de
bevoegde autoriteiten aantoont dat een dergelijke verhoging onterecht is en dat het model in wezen
solide is.
Indien een groot aantal overschrijdingen erop wijst dat het model onvoldoende accuraat is, moeten
de bevoegde autoriteiten de erkenning van het model intrekken of passende maatregelen opleggen
om ervoor te zorgen dat het model terstond wordt verbeterd.
Om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen de juistheid van de plus-factor voortdurend in het
oog te houden, moet de instelling de bij de toepassing van het back-testing-programma geconstateerde overschrijdingen die overeenkomstig de voorgaande tabel een verhoging van de plus-factor
met zich zouden brengen, terstond en in ieder geval binnen vijf dagen ter kennis brengen van de
bevoegde autoriteiten.
8.

Als het model van de instelling door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig punt 4 is erkend voor
de berekening van het kapitaalvereiste voor het specifieke risico, verhoogt de instelling haar
overeenkomstig de punten 6, 7 en 10 berekende kapitaalvereiste met een toeslag ten belope van
ofwel:
i)

het aandeel „specifiek risico” in het gemeten potentieel verlies (value-at-risk) dat moet worden
afgezonderd overeenkomstig de richtsnoeren voor het toezicht; of, wanneer de instelling dit
wenst,

ii)

de metingen van het potentieel verlies van subportefeuilles van schuld- en aandelenposities die
een specifiek risico inhouden.

De instellingen die gebruik maken van keuze ii) moeten vooraf de structuur van hun subportefeuilles omschrijven en mogen deze niet wijzigen zonder de instemming van de bevoegde autoriteiten.
9.

De bevoegde autoriteiten kunnen ontheffing verlenen van de in punt 8 vereiste toeslag wanneer de
instelling aantoont dat haar model overeenkomstig internationaal overeengekomen normen ook het
„event”-risico en het debiteurenrisico weergeeft voor haar verhandelbare schuldinstrumenten en
aandelenposities.

10. Elke instelling moet voldoen aan een kapitaalvereiste dat is uitgedrukt als het hoogste van de
volgende waarden:
i)

het potentiële verlies van de voorgaande dag, gemeten volgens de in deze bijlage bepaalde
parameters, of
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het gemiddelde van het dagelijkse potentiële verlies op elk van de 60 eraan voorafgaande
werkdagen, vermenigvuldigd met de in punt 6 genoemde factoren en gecorrigeerd met de in
punt 7 genoemde factor.

11. Voor de berekening van het potentiële verlies gelden de volgende minimale normen:
i)

het potentiële verlies moet ten minste eenmaal per dag berekend worden;

ii)

een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 %;

iii) een equivalent voor de periode gedurende welke de positie wordt aangehouden, van tien
dagen;
iv) een feitelijke historische waarnemingsperiode van ten minste één jaar, tenzij een kortere
waarnemingsperiode op grond van een aanmerkelijke toeneming van de koersvolatiliteit
gerechtvaardigd is;
v)

driemaandelijkse bijwerking van het gegevensbestand.

12. De bevoegde autoriteiten verlangen dat het model accuraat alle wezenlijke koersrisico’s van opties
en op opties gelijkende posities bestrijkt en dat de overige niet door het model bestreken risico’s
afdoende met eigen vermogen afgedekt zijn.
13. De bevoegde autoriteiten verlangen dat, afhankelijk van de mate waarin de instelling op de
betrokken markten actief is, in het risicometingsmodel een voldoende aantal risicofactoren
bestreken wordt. Minimaal moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
i)

Met betrekking tot het renterisico moet het interne model risicofactoren hanteren welke
corresponderen met de rentevoeten voor elk van de valuta’s waarin de instelling renterisicogevoelige posities binnen of buiten de balanstelling inneemt. De instelling geeft de rendementscurves weer door middel van een van de algemeen aanvaarde benaderingen. Voor wezenlijke
renterisico’s in de voornaamste valuta’s en markten wordt de rendementscurve in ten minste
zes looptijdsegmenten verdeeld, om de variaties van de rentevolatiliteit in de rendementscurve
weer te geven. Het risicometingssysteem moet ook het risico van minder perfect gecorreleerde
bewegingen tussen verschillende rendementscurves bestrijken.

ii)

Met betrekking tot het valutarisico moeten in het risicometingssysteem risicofactoren worden
gebruikt die overeenkomen met goud en met de afzonderlijke buitenlandse valuta’s waarin de
posities van de instelling luiden.

iii) Met betrekking tot het aandelenrisico moet in het risicometingssysteem een afzonderlijke
risicofactor gebruikt worden voor ten minste elke aandelenmarkt waarop de instelling
significante posities inneemt.
iv) Met betrekking tot het grondstoffenrisico moet in het risicometingssysteem een afzonderlijke
risicofactor gebruikt worden voor ten minste elke grondstof waarin de instelling significante
posities inneemt. In het risicometingssysteem moeten voorts het risico van niet-perfect
gecorreleerde bewegingen van vergelijkbare, doch niet identieke grondstoffen, alsmede het
risico van veranderingen van termijnkoersen dat uit niet op elkaar passende looptijden
voortvloeit, zijn verwerkt. Voorts moet in het systeem rekening worden gehouden met
kenmerken van markten, met name de leveringsdata en de ruimte die handelaren wordt
geboden om posities af te dekken.
14. De bevoegde autoriteiten kunnen instellingen toestaan binnen risicocategorieën en over risicocategorieën heen empirische correlaties te hanteren, indien zij ervan overtuigd zijn dat het systeem
waarmee de instelling de correlaties meet, solide is en op integere wijze wordt toegepast.”.
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RICHTLIJN 98/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juni 1998
tot wijziging, met betrekking tot door hypotheek gedekte waardepapieren, van Richtlijn
89/647/EEG van de Raad betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, eerste en
derde zin,

ken op kantoorgebouwen en panden voor diverse
handelsdoeleinden; dat deze afwijking op 1 januari
1996 is verstreken;

(3)

Overwegende dat de Commissie bij de vaststelling
van Richtlijn 89/647/EEG heeft toegezegd deze
afwijking te zullen onderzoeken om na te gaan of
het, in het licht van dit onderzoek en de internationale ontwikkelingen en met inachtneming van de
noodzaak verstoringen van de mededinging te
voorkomen, gerechtvaardigd zou zijn deze bepaling
te wijzigen en zonodig passende voorstellen te
doen; dat de resultaten van de studie betreffende
deze bepaling weliswaar niet volstrekt overtuigend
zijn, maar er toch op wijzen dat er geen significant
verschil bestaat tussen de verliespercentages in de
lidstaten waarvoor de afwijking geldt en die in de
lidstaten waarvoor deze niet geldt; dat het
derhalve mogelijk is deze afwijking tot en met 31
december 2006 uit te breiden tot alle lidstaten die
dat wensen;

(4)

Overwegende dat de onroerende goederen waarop
de hypotheek rust, aan strikte waarderingscriteria
en aan geregelde taxatie moeten worden onderworpen, teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen op de commerciële vastgoedmarkt; dat deze
goederen moeten worden gebruikt of verhuurd
door de eigenaar; dat leningen voor vastgoedprojecten van deze bepaling zijn uitgesloten;

(5)

Overwegende dat deze richtlijn het geschiktste middel vormt om de nagestreefde doelstellingen te
bereiken; dat deze richtlijn beperkt blijft tot wat
minimaal vereist is om deze doelstellingen te bereiken en niet verdergaat dan wat hiertoe nodig is,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),
(1)

(2)

Overwegende dat het wenselijk is door hypotheek
gedekte waardepapieren gelijk te stellen aan de
leningen bedoeld in artikel 6, lid 1, onder c), punt
1, en artikel 11, lid 4, van Richtlijn 89/647/EEG
van de Raad (4), indien de bevoegde autoriteiten
van oordeel zijn dat zij wat kredietrisico betreft
gelijkwaardig
zijn;
dat
de
effectiseringsmarkt een hoge vlucht neemt; dat het derhalve
wenselijk is dat de Commissie met de lidstaten de
prudentiële behandeling van door activa gedekte
waardepapieren bestudeert en uiterlijk een jaar na
aanneming van deze richtlijn voorstellen indient die
strekken tot aanpassing van de bestaande wetgeving, zodat een geschikte prudentiële behandeling
kan worden vastgesteld voor door activa gedekte
waardepapieren;
Overwegende dat artikel 11, lid 4, van Richtlijn
89/647/EEG voor vier lidstaten voorziet in een
afwijking, onder bepaalde voorwaarden, van het
bepaalde in artikel 6, lid 1, onder c), punt 1, met
betrekking tot de wegingsfactor die moet worden
toegepast op activa die gedekt zijn door hypothe-

(1) PB C 114 van 19.4.1996, blz. 9.
(2) PB C 30 van 30.1.1997, blz. 99.
(3) Advies van het Europees Parlement van 17 september 1996
(PB C 320 van 28.10.1996, blz. 26), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 9 maart 1998 (PB C 135 van
30.4.1998, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van
30 april 1998 (PB C 152 van 18.5.1998). Besluit van de
Raad van 19 mei 1998.
(4) PB L 386 van 30.12.1989, blz. 14. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 96/10/EG (PB L 85 van 3.4.1996,
blz. 17).

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 89/647/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. aan artikel 6, lid 1, onder c), punt 1, wordt de
volgende alinea toegevoegd:
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„door hypotheek gedekte waardepapieren die kunnen
worden gelijkgesteld aan de in de eerste alinea of de
in artikel 11, lid 4, bedoelde leningen indien de
bevoegde autoriteiten, rekening houdend met het in
elke lidstaat geldende rechtskader, van oordeel zijn
dat zij ten aanzien van het kredietrisico gelijkwaardig
zijn. Onverminderd de soorten waardepapieren die
door dit punt kunnen worden bestreken en die aan de
voorwaarden ervan voldoen, kunnen „door hypotheek gedekte waardepapieren” mede instrumenten
omvatten in de zin van deel B, punt 1, onder a) en b),
van de bijlage bij Richtlijn 93/22/EEG van de Raad
van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van
diensten op het gebied van beleggingen in effecten (*).
In het bijzonder moet ten genoegen van de bevoegde
autoriteiten zijn aangetoond:
i) dat deze waardepapieren volledig en rechtstreeks
zijn gedekt door een pool van hypotheken van
gelijke aard als die welke in de eerste alinea of in
artikel 11, lid 4, zijn omschreven, en die ten tijde
van de uitgifte van de betrokken waardepapieren
volledig operationeel zijn;
ii) dat de beleggers in door hypotheek gedekte waardepapieren hetzij rechtstreeks, hetzij via een trustee of in hun opdracht handelend vertegenwoordiger, een recht van aanvaardbare rang met hoge
prioriteit hebben op de onderliggende door hypotheek belichaamde actiefposten naar evenredigheid
van hun aandeel in de waardepapieren;
(*) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/26/EG (PB L 168
van 18.7.1995, blz. 7).”;

2. artikel 11, lid 4, wordt vervangen door de volgende
tekst:
„4. Tot en met 31 december 2006 mogen de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten hun kredietinstellingen toestaan een wegingsfactor van 50 % toe te
passen op leningen die ten genoegen van die autoriteiten geheel en volledig gedekt zijn door hypotheken op
kantoorgebouwen en panden voor diverse handelsdoeleinden, gelegen op het grondgebied van de lidstaten die de wegingsfactor van 50 % toestaan, als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
i) de wegingsfactor van 50 % is van toepassing op
het gedeelte van de lening dat niet hoger ligt dan
het volgens het onderstaande punt a), dan wel
volgens b) berekende maximum:
a) 50 % van de marktwaarde van het betrokken
goed.
De marktwaarde van het goed moet door twee
onafhankelijke taxateurs worden berekend; zij
maken onafhankelijke taxaties op het ogenblik
van de lening. De laagste taxatie is het uitgangspunt voor de lening.
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Het goed wordt minstens één keer per jaar
opnieuw getaxeerd door één taxateur. Voor
leningen die niet hoger liggen dan 1 miljoen
ECU of 5 % van het eigen vermogen van de
kredietinstelling, dient het goed ten minste
eens in de drie jaar door één taxateur te
worden getaxeerd;
b) 50 % van de marktwaarde van het goed of, als
dit lager ligt, 60 % van de hypotheekwaarde,
in lidstaten die bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen strikte criteria voor de berekening van hypotheekwaarden hebben vastgesteld.
De hypotheekwaarde is de waarde van het
goed die is vastgesteld door een taxateur op
grond van een voorzichtige prognose van de
toekomstige verhandelbaarheid van het goed,
rekening houdend met duurzame langetermijnaspecten van het goed, de normale en
plaatselijke marktvoorwaarden, het gebruik
dat op dat ogenblik van het goed wordt
gemaakt en eventuele andere doeleinden waarvoor het geschikt is. Speculatieve factoren
mogen niet in de hypotheekwaarde worden
verrekend. De vastgestelde hypotheekwaarde
moet op doorzichtige en heldere wijze worden
gedocumenteerd.
De hypotheekwaarde en met name de onderliggende hypothesen in verband met de ontwikkeling van de betrokken markt moeten ten
minste eens in de drie jaar of als de marktprijzen met meer dan 10 % dalen, opnieuw worden bezien.
Zowel onder a) als onder b) wordt onder „de
marktwaarde” verstaan de prijs waartegen het
goed op de dag van de taxatie door een willige
verkoper onderhands zou kunnen worden verkocht aan een onafhankelijke koper, in de veronderstelling dat het goed openlijk te koop wordt
aangeboden, de marktvoorwaarden van die aard
zijn dat de verkoop in normale omstandigheden
kan plaatsvinden en er een normale periode voorhanden is, gezien de aard van het goed, om de
verkoop te sluiten;
ii) op het gedeelte van de lening dat boven de onder
i) genoemde maxima ligt, wordt een wegingsfactor
van 100 % toegepast;
iii) het goed moet door de eigenaar worden gebruikt
of verhuurd.
De eerste alinea sluit niet uit dat de bevoegde autoriteiten van een lidstaat die op zijn grondgebied een
hogere wegingsfactor toepast, onder de bovengenoemde voorwaarden kunnen toestaan dat de
wegingsfactor van 50 % voor dit type leningen wordt
toegepast op het grondgebied van de lidstaten die de
wegingsfactor van 50 % wel toestaan.
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De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen hun
kredietinstellingen toestaan een wegingsfactor van
50 % toe te passen op op 21 juli 2000 uitstaande
leningen, mits de in dit lid genoemde voorwaarden
vervuld zijn. In dat geval wordt het goed uiterlijk 21
juli 2003 volgens de bovengenoemde criteria gewaardeerd.
Op vóór 31 december 2006 toegekende leningen blijft
de wegingsfactor van 50 % van toepassing tot de
vervaldag als de kredietinstelling verplicht is de contractuele bedingen na te komen.
Tot en met 31 december 2006 kunnen de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten hun kredietinstellingen
tevens toestaan een wegingsfactor van 50 % toe te
passen op het gedeelte van leningen dat ten genoegen
van deze autoriteiten geheel en volledig gedekt is door
aandelen in Finse huisvestingsmaatschappijen die
onder de Finse huisvestingswet van 1991 of soortgelijke wetgeving van latere datum vallen, mits aan de
in dit lid gestelde voorwaarden is voldaan.
De lidstaten brengen ter kennis van de Commissie hoe
zij de bepalingen van dit lid toepassen.”;

Artikel 2
1. De lidstaten doen uiterlijk 24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde
bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de
onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de
belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

3. artikel 11, lid 5, wordt vervangen door de volgende
tekst:
„5. De lidstaten kunnen een wegingsfactor van 50 %
toepassen bij transacties inzake onroerendgoedleasing
die vóór 31 december 2006 worden gesloten en
betrekking hebben op voor beroepsdoeleinden bestemde goederen die in het land van de zetel gelegen
zijn en waarop wettelijke bepalingen van toepassing
zijn krachtens welke de lessor de volledige eigendom
van het gehuurde goed behoudt zolang de huurder
zijn koopoptie niet heeft uitgeoefend. De lidstaten
brengen ter kennis van de Commissie hoe zij de
bepalingen van dit lid toepassen.”.
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Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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RICHTLIJN 98/33/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juni 1998
tot wijziging van artikel 12 van Richtlijn 77/780/EEG van de Raad tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen, de artikelen 2, 5, 6, 7 en 8 en de bijlagen II en III van
Richtlijn 89/647/EEG van de Raad betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen en
artikel 2 en bijlage II van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad inzake de kapitaaltoereikendheid van
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

landen, mits met betrekking tot de medegedeelde
gegevens passende waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden;
(2)

Overwegende dat Richtlijn 89/647/EEG van de
Raad van 18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (5) voorziet in
een weging van activa en posten buiten de balanstelling naar gelang van het eraan verbonden kredietrisico;

(3)

Overwegende dat kerken en godsdienstige gemeenschappen die publiekrechtelijke rechtspersonen zijn
en belastingen heffen overeenkomstig de wetgeving
die hun het recht daartoe verleent, een soortgelijk
kredietrisico vertegenwoordigen als regionale en
lokale overheden; dat het derhalve logisch is de
bevoegde autoriteiten de mogelijkheid te geven
vorderingen op kerken en godsdienstige gemeenschappen dezelfde behandeling te geven als vorderingen op regionale en lokale overheden, als deze
kerken en godsdienstige gemeenschappen belastingen heffen; dat de mogelijkheid om op vorderingen
op regionale en lokale overheden een wegingsfactor
van 0 % toe te passen evenwel niet louter op basis
van het recht om belastingen te heffen dient te
gelden voor vorderingen op kerken en godsdienstige gemeenschappen;

(4)

Overwegende dat bij Richtlijn 94/7/EG van de
Commissie van 15 maart 1994 houdende technische aanpassing van Richtlijn 89/647/EEG van de
Raad betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (6) wat betreft de aanpassing van de
technische definitie van multilaterale ontwikkelingsbanken het Europees Investeringsfonds in die
definitie is opgenomen; dat dit fonds een nieuwe en
unieke samenwerkingsstructuur in Europa vormt,
die moet bijdragen tot de consolidatie van de
interne markt, de ondersteuning van het economisch herstel in Europa en de versterking van de
economische en sociale samenhang;

(5)

Overwegende dat volgens artikel 6, lid 1, onder d),
punt 7, van Richtlijn 89/647/EEG een wegingsfactor van 100 % zou moeten worden toegepast op

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, eerste en
derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

(1)

Overwegende dat Eerste Richtlijn 77/780/EEG van
de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (4) toestaat
dat gegevens worden uitgewisseld tussen de
bevoegde autoriteiten en bepaalde andere autoriteiten of instanties binnen een lidstaat of tussen de
lidstaten; dat die richtlijn ook toestaat dat de
lidstaten met de bevoegde autoriteiten van derde
landen samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van gegevens sluiten; dat die mogelijkheid
tot het sluiten van overeenkomsten voor de uitwisseling van gegevens met derde landen om redenen
van consistentie verruiming behoeft zodat ook
informatie kan worden uitgewisseld met bepaalde
andere autoriteiten of instanties van die derde

(1) PB C 208 van 19.7.1996, blz. 8 en PB C 259 van 26.8.1997,
blz. 11.
(2) PB C 30 van 30.1.1997, blz. 13.
(3) Advies van het Europees Parlement van 10 april 1997 (PB
C 132 van 28.4.1997, blz. 234), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 9 maart 1998 (PB C 135 van
30.4.1998, blz. 32) en besluit van het Europees Parlement
van 30 april 1998 (PB C 152 van 18.5.1998). Besluit van de
Raad van 19 mei 1998.
(4) PB L 322 van 17.12.1977, blz. 30. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 96/13/EG (PB L 66 van 16.3.1996,
blz. 15).

(5) PB L 386 van 30.12.1989, blz. 14. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 98/32/EG (zie bladzijde 26 van dit
Publicatieblad).
(6) PB L 89 van 6.4.1994, blz. 17.
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het niet-gestorte gedeelte van inschrijvingen van
kredietinstellingen op het kapitaal van het Europees Investeringsfonds;

(6)

(7)

(8)

Overwegende dat het kapitaal van het Europees
Investeringsfonds waarop door financiële instellingen kan worden ingeschreven, beperkt is tot 30 %,
waarvan 20 % in het begin zou worden gestort in
vier jaarlijkse stortingen van elk 5 %, en dat derhalve 80 % niet zou worden gestort en een latente
verplichting van de leden van het fonds zou blijven;
dat het, gezien de doelstellingen die de Europese
Raad bij de oprichting van het fonds heeft gewild
en die erin bestaan de deelneming van handelsbanken aan te moedigen, niet wenselijk is deze deelneming te penaliseren en dat derhalve een wegingsfactor van 20 % voor het niet-gestorte gedeelte van
de inschrijvingen op het kapitaal geschikter zou
zijn;

Overwegende dat in bijlage I van Richtlijn 89/
647/EEG betreffende de indeling van posten buiten
de balanstelling aan sommige van deze posten een
volledig risico en derhalve een wegingsfactor van
100 % wordt toegekend; dat in lid 4 van artikel 6
van genoemde richtlijn het volgende wordt
bepaald: „Indien voor posten buiten de balanstelling uitdrukkelijke garanties zijn verstrekt, worden
zij gewogen als waren zij aangegaan voor de garant
in plaats van de tegenpartij. Indien het risico dat
voortvloeit uit transacties buiten de balanstelling,
ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, geheel
en volledig is gegarandeerd door activa die in punt
7 van lid 1, onder a), en in punt 11 van lid 1,
onder b), als passend onderpand worden aangemerkt, gelden wegingsfactoren van 0 of 20 % naar
gelang van het desbetreffende onderpand”;

Overwegende dat clearing van afgeleide over-thecounter (OTC)-instrumenten door als centrale
tegenpartij optredende clearinginstellingen in bepaalde lidstaten een belangrijke rol speelt; dat het
aangewezen is de baten van die clearing, in de
vorm van demping van het kredietrisico en het
daarmee verband houdende systeemrisico, bij de
prudentiële behandeling van kredietrisico te erkennen; dat de huidige en potentiële toekomstige
risico’s die uit geclearde afgeleide OTC-contracten
voortvloeien, volledig met onderpand moeten worden gedekt, en dat het gevaar dat de risicoposities
van de clearinginstelling boven de marktwaarde
van het gestelde onderpand uitstijgen, moet worden geëlimineerd teneinde aan geclearde afgeleide
over-the-counter-instrumenten gedurende een overgangsperiode dezelfde prudentiële behandeling te
kunnen toekennen als aan ter beurze verhandelde
afgeleide instrumenten; dat de bevoegde autoriteiten ervan overtuigd moeten zijn dat de vereiste
begin- en variatiemarges, alsmede de kwaliteit en
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de mate van bescherming van het gestelde onderpand, toereikend zijn;

(9)

Overwegende dat ook het geval in aanmerking
moet worden genomen waarin de garantie een
zakelijke zekerheid is in de zin van artikel 6, lid 1,
onder c), punt 1, wanneer het gaat om posten
buiten de balanstelling die borgstellingen of kredietgaranties met het karakter van kredietvervangingen zijn;

(10)

Overwegende dat op grond van artikel 6, lid 1,
onder a), punten 2, 4 en 7, van Richtlijn 89/
647/EEG een wegingsfactor van 0 % van toepassing is op activa die vorderingen op centrale overheden en centrale banken van zone A of door hen
uitdrukkelijk gegarandeerde vorderingen vertegenwoordigen en activa die zijn gegarandeerd door
onderpand in de vorm van effecten die zijn uitgegeven door centrale overheden of centrale banken
van zone A; dat de lidstaten op grond van artikel
7, lid 1, van Richtlijn 89/647/EEG onder bepaalde
voorwaarden een wegingsfactor van 0 % kunnen
toepassen op activa die vorderingen vertegenwoordigen op hun eigen regionale en lokale overheden,
alsmede op vorderingen op derden en posten buiten de balanstelling voor rekening van derden,
welke gegarandeerd zijn door die regionale en
lokale overheden;

(11)

Overwegende dat in artikel 8, lid 1, van Richtlijn
89/647/EEG wordt bepaald dat de lidstaten een
wegingsfactor van 20 % kunnen toepassen op
activa die ten genoegen van de betrokken bevoegde
autoriteiten zijn gegarandeerd door onderpand in
de vorm van effecten die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden van zone A; dat onderpand in de vorm van effecten die zijn uitgegeven
door regionale of lokale overheden van de lidstaten
dient te worden beschouwd als een garantie van
deze overheden in de zin van artikel 7, lid 1,
teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen
een wegingsfactor van 0 % toe te passen op de
door dit onderpand gegarandeerde activa en posten
buiten de balanstelling, altijd onder de in dit lid
vastgestelde voorwaarden;

(12)

Overwegende dat in bijlage II van Richtlijn 89/
647/EEG bepaald is op welke wijze posten buiten
de balanstelling, gewoonlijk afgeleide over-thecounter-instrumenten genoemd, op rente en wisselkoersen betrekking hebbende, behandeld moeten
worden in het kader van de berekening van de
kapitaalvereisten voor kredietinstellingen;

(13)

Overwegende dat artikel 2, lid 1, onder a), lid 2,
lid 3, onder b), en lid 6, en artikel 3, leden 1 en 2,
en de bijlage van deze richtlijn in overeenstemming
zijn met de werkzaamheden van een ander internationaal gremium van banktoezichthouders op het
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gebied van een meer verfijnde en in sommige
opzichten strengere prudentiële behandeling van
het kredietrisico van afgeleide over-the-counterinstrumenten, met name de uitbreiding van de
verplichte dekking met eigen vermogen tot afgeleide over-the-counter-instrumenten betreffende andere onderliggende waarden dan rentes of wisselkoersen, en de mogelijkheid om bij de berekening
van de kapitaalvereisten voor het potentiële toekomstige risico van afgeleide over-the-counterinstrumenten rekening te houden met het risicoverlagende effect van door de bevoegde autoriteiten
aanvaarde contractuele verrekening (netting);

(14)

Overwegende dat de regels die in breder internationaal verband zijn vastgesteld voor internationaal
werkzame kredietinstellingen en groepen kredietinstellingen in vele landen, die met communautaire
kredietinstellingen concurreren, zullen leiden tot
een meer verfijnde prudentiële behandeling van
afgeleide OTC-instrumenten; dat deze verfijning
resulteert in een adequater verplichte dekking met
eigen vermogen, waarbij het risicoverlagende effect
van door de toezichthouders aanvaarde contactuele
verrekening voor het potentiële toekomstige kredietrisico in aanmerking wordt genomen;

L 204/31

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 12, lid 3, van Richtlijn 77/780/EEG wordt vervangen door:
„3. De lidstaten mogen met de bevoegde autoriteiten
van derde landen of met de autoriteiten of instanties
van derde landen, zoals gedefinieerd in lid 5 en lid 5
bis, alleen dan samenwerkingsovereenkomsten voor de
uitwisseling van gegevens sluiten, als met betrekking
tot de meegedeelde gegevens ten minste gelijkwaardige
waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als de in
dit artikel bedoelde. De uitwisseling van gegevens moet
geschieden ten behoeve van het uitoefenen van de
toezichthoudende taak van de genoemde autoriteiten of
instanties.
Gegevens die afkomstig zijn van een andere lidstaat
mogen alleen worden doorgegeven met de uitdrukkelijke instemming van de bevoegde autoriteiten die de
gegevens hebben meegedeeld en in voorkomend geval
alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarmee
deze autoriteiten ingestemd hebben.”.

Artikel 2
(15)

(16)

(17)

Overwegende dat voor communautaire kredietinstellingen een dergelijke verfijning van de prudentiële behandeling van afgeleide over-the-counterinstrumenten, inclusief de mogelijkheid rekening te
houden met het risicoverlagende effect van door de
toezichthouders aanvaarde contractuele verrekening voor het potentiële toekomstige kredietrisico,
slechts kan worden bereikt door een wijziging van
Richtlijn 89/647/EEG;

Overwegende dat, om te zorgen voor gelijke kansen voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die in de Gemeenschap met elkaar concurreren, de prudentiële behandeling van hun respectieve werkzaamheden op het gebied van afgeleide
over-the-counter-instrumenten consistent moet zijn,
en dat dit slechts kan worden bereikt door aanpassingen van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15
maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (1);

Overwegende dat deze richtlijn het geschiktste middel vormt om de nagestreefde doelstellingen te
bereiken en niet verdergaat dan hiervoor nodig is,

(1) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 1.

Richtlijn 89/647/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 1 wordt het volgende streepje toegevoegd:
„— „erkende beurzen”: beurzen die door de
bevoegde autoriteiten zijn erkend en die:
—

regelmatig werken;

—

onderworpen zijn aan door de bevoegde
autoriteiten van het land van herkomst
van de beurs opgestelde of goedgekeurde
bepalingen waarin de voorwaarden voor
de werking van en de toegang tot de
beurs zijn vastgelegd, alsmede de voorwaarden waaraan contracten moeten
voldoen om daadwerkelijk op de beurs
verhandeld te kunnen worden;

—

beschikken over een clearingregeling die
met betrekking tot de in bijlage III vermelde contracten voorschrijft dat zij
onderworpen zijn aan dagelijkse margeverplichtingen die naar het oordeel van
de bevoegde autoriteiten een adequate
bescherming bieden.”;

b) aan lid 2 wordt een tweede alinea toegevoegd, die
als volgt luidt:

L 204/32

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

„De bevoegde autoriteiten kunnen bovendien kerken en godsdienstige gemeenschappen die publiekrechtelijke rechtspersonen zijn, gelijkstellen met
regionale en lokale overheden, voorzover zij belastingen heffen op grond van een hun daartoe bij
wet verleend recht. In dit geval is de keuzemogelijkheid van artikel 7 evenwel niet van toepassing.”;

2. in artikel 5, lid 3, wordt de eerste zin vervangen
door:
„3. In het geval van de in artikel 6, lid 3, bedoelde
posten buiten de balanstelling worden de potentiële
kosten van vervanging van contracten bij in gebreke
blijven van de tegenpartij berekend door toepassing
van een van de twee in bijlage II genoemde methoden.”;

3. artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) aan lid 2 wordt de volgende zin toegevoegd:
„Op het niet-gestorte gedeelte van de inschrijvingen op het kapitaal van het Europees Investeringsfonds mag een wegingsfactor van 20 % worden
toegepast.”;
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dat de gezamenlijke risico’s van de clearinginstelling boven de marktwaarde van het geplaatste
onderpand uitstijgen, wordt geëlimineerd. De lidstaten lichten de Commissie in over het gebruik
dat zij van deze keuzemogelijkheid maken.”;
c) aan lid 4 wordt een tweede alinea toegevoegd, die
als volgt luidt:
„De lidstaten kunnen een wegingsfactor van 50 %
toepassen op posten buiten de balanstelling die
borgstellingen of kredietgaranties met het karakter
van kredietvervangingen zijn en die, ten genoegen
van de bevoegde autoriteiten, geheel en volledig
zijn gegarandeerd door hypotheken die voldoen
aan de voorwaarden van lid 1, onder c), punt 1,
mits de garant een direct recht op dat onderpand
heeft.”;

4. artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan het slot van lid 1 wordt het volgende zinsdeel
toegevoegd:
„. . . of die, ten genoegen van de betrokken
bevoegde autoriteiten, gegarandeerd zijn door
onderpand in de vorm van effecten die zijn uitgegeven door die regionale of lokale overheden.”;
b) aan het slot van lid 2 wordt het volgende zinsdeel
toegevoegd:
„. . ., met inbegrip van garanties door onderpand
in de vorm van effecten.”;

b) lid 3 wordt vervangen door:
5. artikel 8, lid 1, wordt vervangen door:
„3. De methoden van bijlage II worden toegepast
op de in bijlage III vermelde posten buiten de
balanstelling, behalve voor:
— contracten die verhandeld worden op erkende
beurzen,
— valutacontracten (uitgezonderd contracten betreffende goudtransacties) met een oorspronkelijke looptijd van 14 kalenderdagen of minder.
Tot en met 31 december 2006 kunnen de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten een vrijstelling van de methoden van bijlage II toestaan voor
OTC-contracten die worden gecleard door een
clearinginstelling die optreedt als de wettelijke
tegenpartij, en waarbij alle deelnemers het risico
dat zij voor de clearinginstelling belichamen, dagelijks volledig met onderpand dekken, zodat
bescherming wordt geboden tegen zowel het huidige risico als het potentiële toekomstige risico. De
bevoegde autoriteiten moeten ervan overtuigd zijn
dat het gestelde onderpand dezelfde mate van
bescherming biedt als onderpand in de zin van
artikel 6, lid 1, onder a), punt 7, en dat het gevaar

„1. Onverminderd artikel 7, lid 1, kunnen de lidstaten een wegingsfactor van 20 % toepassen op activa
die ten genoegen van de betrokken bevoegde autoriteiten zijn gegarandeerd door onderpand in de vorm
van effecten die zijn uitgegeven door regionale of
lokale overheden van zone A, door deposito’s bij
andere kredietinstellingen van zone A dan de leningverstrekkende instelling, of door certificaten van
deposito of soortgelijk papier, uitgegeven door deze
kredietinstellingen.”;

6. de bijlagen II en III worden gewijzigd of vervangen
overeenkomstig de onderdelen A en B van de bijlage
bij deze richtlijn.

Artikel 3
Richtlijn 93/6/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 2, punt 10, wordt vervangen door:
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„10. „afgeleide over-the-counter-instrumenten (OTCinstrumenten)”: posten buiten de balanstelling
waarop ingevolge artikel 6, lid 3, eerste alinea,
van Richtlijn 89/647/EEG de in bijlage II bij
genoemde richtlijn bepaalde methoden moeten
worden toegepast.”;

2. bijlage II, punt 5, wordt vervangen door:

„5.

Om het kapitaalvereiste voor hun afgeleide
OTC-instrumenten te berekenen passen de
instellingen bijlage II van Richtlijn 89/647/EEG
toe. De op de desbetreffende tegenpartijen toe
te passen risicowegingsfactoren worden bepaald
overeenkomstig artikel 2, punt 9, van deze
richtlijn.
Tot en met 31 december 2006 kunnen de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten een vrijstelling van de methoden van bijlage II toestaan
voor OTC-contracten die worden afgewikkeld
door een clearinginstelling die optreedt als de
wettelijke tegenpartij en waarbij alle deelnemers
het risico dat zij voor de clearinginstelling belichamen, dagelijks volledig met onderpand dekken, zodat bescherming wordt geboden tegen
zowel het huidige risico als het potentiële toekomstige risico. De bevoegde autoriteiten moeten ervan overtuigd zijn dat het gestelde onderpand dezelfde mate van bescherming biedt als
onderpand in de zin van artikel 6, lid 1, onder
a), punt 7, van Richtlijn 89/647/EEG en dat het
gevaar dat de gezamenlijke risico’s van de clearinginstelling boven de marktwaarde van het
geplaatste onderpand uitstijgen, wordt geëlimineerd. De lidstaten lichten de Commissie in
over het gebruik dat zij van deze keuzemogelijkheid maken.”.

L 204/33
Artikel 4

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 24
maanden na de datum van inwerkingtreding aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
2. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële
bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
3. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrijke bepalingen van intern recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 5
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 6
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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BIJLAGE

A. Bijlage II van Richtlijn 89/647/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. de titel wordt vervangen door:
„BIJLAGE II
BEHANDELING VAN POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING”;
2. punt 1 wordt vervangen door onderstaande tekst:
„1. Keuze van de methode
Onder voorbehoud van toestemming van hun bevoegde autoriteiten kunnen de kredietinstellingen een van de onderstaande methoden kiezen ter bepaling van de kredietrisico’s die aan de in
bijlage III, punten 1 en 2, vermelde contracten verbonden zijn. Kredietinstellingen die moeten
voldoen aan artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/6/EEG, moeten de hierna uiteengezette methode 1
gebruiken. Ter bepaling van de kredietrisico’s die aan de in bijlage III, punt 3, vermelde
contracten verbonden zijn, moeten alle kredietinstellingen de methode 1 gebruiken.”;
3. in punt 2 wordt tabel 1 vervangen door de volgende tabel:
„TABEL 1 (a) (b)

Resterende looptijd (c)

Een jaar of korter

Contracten
die betrekking
hebben op
wisselkoersen
of goud

Rentecontracten

0%

Contracten
die betrekking
hebben op
andere edele
metalen dan
goud

Contracten
die betrekking
hebben op
andere grondstoffen dan
edele metalen

6%

7%

10 %

8%

7%

12 %

10 %

8%

15 %

Contracten die
betrekking
hebben op
aandelen

1%

Een tot vijf jaar

0,5 %

5%

Langer dan vijf jaar

1,5 %

7,5 %

(a) Contracten die niet tot een van de in de tabel vermelde vijf categorieën behoren, moeten worden behandeld als
contracten die betrekking hebben op andere goederen dan edele metalen.
(b) Voor contracten waarbij de hoofdsom meer dan eens wordt betaald, moeten de percentages worden
vermenigvuldigd met het resterende aantal betalingen dat volgens het contract nog moet worden verricht.
(c) Voor contracten die gestructureerd zijn om na gespecificeerde betalingsdata de risicopositie af te wikkelen en
waarvan de voorwaarden zodanig herzien worden dat de marktwaarde van het contract op deze gespecificeerde
data nihil is, is de resterende looptijd gelijk aan de periode tot de volgende herzieningsdatum. In het geval van
rentecontracten die aan deze criteria voldoen en een resterende looptijd van meer dan een jaar hebben, mag het
percentage niet lager zijn dan 0,5 %.

Om het potentiële toekomstige risico volgens stap b) te berekenen, kunnen de bevoegde autoriteiten
kredietinstellingen tot en met 31 december 2006 toestaan dat de volgende percentages worden
toegepast in plaats van die van tabel 1, op voorwaarde dat de instellingen voor contracten in de zin
van bijlage III, punt 3, onder b) en c), gebruikmaken van de mogelijkheid van Richtlijn 93/6/EEG,
artikel 11 bis:

Tabel 1 bis

Onedele metalen

Zachte grondstoffen
(landbouwgrondstoffen)

Overige, inclusief
energieproducten

2%

2,5 %

3%

4%

Een tot vijf jaar

5%

4%

5%

6%

Langer dan vijf jaar

7,5 %

8%

9%

10 %”;

Resterende
looptijd

Een jaar of korter

Edele metalen
(behalve goud)

21.7.98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

4. in tabel 2 wordt het opschrift boven de derde kolom vervangen door:
„Contracten die betrekking hebben op wisselkoersen of goud”;
5. aan het einde van punt 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor de methoden 1 en 2 geldt dat de toezichthoudende autoriteiten ervoor moeten zorgen dat het
in aanmerking te nemen theoretische bedrag een geschikte maatstaf is voor het risico dat aan het
contract verbonden is. Indien bijvoorbeeld in het contract een vermenigvuldiging van de kasstromen
bepaald is, moet het theoretische bedrag worden aangepast om rekening te houden met de gevolgen
van deze vermenigvuldiging voor de risicostructuur van het betrokken contract.”;
6. aan het einde van punt 3, onder b), wordt de volgende alinea ingevoegd:
„De bevoegde autoriteiten kunnen contractuele verrekening (netting) betreffende valutacontracten
met een oorspronkelijke looptijd van 14 kalenderdagen of minder, geschreven opties of soortgelijke
posten buiten de balanstelling waarop deze bijlage niet van toepassing is omdat er slechts een te
verwaarlozen of geen kredietrisico aan verbonden is, als risicoverminderend aanvaarden. Indien de
opneming van deze contracten in een ander verrekeningscontract, afhankelijk van de positieve of
negatieve marktwaarde ervan, kan leiden tot een verhoging of verlaging van de kapitaalvereisten,
moeten de bevoegde autoriteiten hun kredietinstellingen verplichten een consistente behandeling toe
te passen.”;
7. de eerste alinea en het eerste streepje van de tweede alinea van punt 3, onder c), ii), worden
vervangen door:
„ii) Overige verrekeningsovereenkomsten
Bij toepassing van methode 1 mag voor stap a) de actuele vervangingswaarde voor contracten
die onder een verrekeningsovereenkomst vallen, worden berekend door de actuele hypothetische
nettovervangingswaarde die uit de overeenkomst resulteert in aanmerking te nemen; indien de
verrekening ertoe leidt dat de kredietinstelling die de nettovervangingswaarde berekent, een
nettobetalingsverplichting heeft, wordt de actuele vervangingswaarde op „0” gesteld.
Voor stap b) mag het bedrag van het potentiële toekomstige risico, voor alle contracten die
onder een verrekeningsovereenkomst vallen, worden verlaagd volgens de onderstaande vergelijking:
PKRverlaagd = 0,4 * PKRbruto + 0,6 * NBR * PKRbruto
waarin:
— PKRverlaagd =

het verlaagde bedrag van het potentiële toekomstige kredietrisico van alle
contracten met eenzelfde tegenpartij die onder een rechtsgeldige bilaterale
verrekeningsovereenkomst vallen,

— PKRbruto

=

de som van de bedragen van de potentiële toekomstige kredietrisico’s van
alle contracten met eenzelfde tegenpartij die onder een rechtsgeldige bilaterale verrekeningsovereenkomst vallen en worden berekend door de theoretische hoofdsommen ervan te vermenigvuldigen met de in tabel 1 vermelde
percentages,

— NBR

=

„netto/bruto-ratio” — naar keuze van de toezichthoudende autoriteiten:
i) afzonderlijke berekening: het quotiënt van de nettovervangingswaarde
van alle contracten die onder een rechtsgeldige bilaterale verrekeningsovereenkomst met een bepaalde tegenpartij vallen (teller), en de brutovervangingswaarde van alle contracten die onder een rechtsgeldige bilaterale verrekeningsovereenkomst met dezelfde tegenpartij vallen (noemer);
ofwel
ii) geaggregeerde berekening: het quotiënt van de som van de op bilaterale
basis berekende nettovervangingswaarde met betrekking tot alle tegenpartijen, rekening houdend met de contracten die onder rechtsgeldige
verrekeningsovereenkomsten vallen (teller), en de brutovervangingswaarde van alle contracten die onder rechtsgeldige verrekeningsovereenkomsten vallen (noemer).
Indien de lidstaten kredietinstellingen toestaan tussen de methoden te
kiezen, moet de gekozen methode consistent gebruikt worden.

Voor de berekening van het potentiële toekomstige kredietrisico volgens bovenstaande formule
mogen onder de verrekeningsovereenkomst vallende perfect matchende contracten worden
beschouwd als één enkel contract waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de nettoopbrengsten. Perfect matchende contracten zijn valutatermijncontracten of soortgelijke contracten waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de kasstromen, indien de kasstromen op
dezelfde datum vervallen en geheel of gedeeltelijk in dezelfde valuta luiden.
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Bij toepassing van methode 2 mogen voor stap a):
— onder de verrekeningsovereenkomst vallende perfect matchende contracten worden
beschouwd als één enkel contract waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de
netto-opbrengsten; de theoretische hoofdsommen worden vermenigvuldigd met de in tabel 2
vermelde percentages.”.

B. Bijlage III van Richtlijn 89/647/EEG wordt vervangen door de volgende tekst:
„BIJLAGE III
CATEGORIEËN POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING
1. Rentecontract
a) Renteswaps die betrekking hebben op één valuta
b) Basisswaps
c) Rentetermijncontracten (FRA’s)
d) Rentefutures
e) Gekochte renteopties
f) Andere contracten van gelijke aard
2. Contracten die betrekking hebben op wisselkoersen of goud
a) Cross-currency renteswaps
b) Valutatermijncontracten
c) Valutafutures
d) Gekochte valutaopties
e) Andere contracten van gelijke aard
f) Contracten die betrekking hebben op goud en van gelijke aard zijn als de contracten onder a) tot
en met e).
3. Contracten die van gelijke aard zijn als die in punt 1, onder a) tot en met e), en punt 2, onder a) tot
en met d), die betrekking hebben op andere onderliggende waarden of indices die betrekking hebben
op:
a) aandelen
b) edele metalen met uitzondering van goud
c) andere grondstoffen dan edele metalen
d) andere contracten van gelijke aard.”.
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RICHTLIJN 98/34/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juni 1998
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

een zo groot mogelijke doorzichtigheid van de
nationale initiatieven tot vaststelling van normen of
technische voorschriften;
(4)

Overwegende dat handelsbelemmeringen die voortvloeien uit technische voorschriften met betrekking
tot producten, slechts toegestaan zijn indien zij
noodzakelijk zijn om aan dwingende eisen te voldoen en een doelstelling van algemeen belang beogen waarvoor zij de essentiële waarborg vormen;

(5)

Overwegende dat het voor de Commissie onontbeerlijk is vóór de vaststelling van technische voorschriften over de noodzakelijke informaties te
beschikken; dat de lidstaten, die krachtens artikel 5
van het Verdrag de vervulling van haar taak moeten vergemakkelijken, haar derhalve van hun ontwerpen op het gebied van technische voorschriften
kennis moeten geven;

(6)

Overwegende dat alle lidstaten eveneens in kennis
moeten worden gesteld van de door een hunner
beoogde technische regelgeving;

(7)

Overwegende dat de interne markt ten doel heeft
te zorgen voor een gunstig klimaat voor het concurrentievermogen van het bedrijfsleven; dat voor
het beter benutten van de voordelen van deze
markt door de bedrijven met name een ruime
informatievoorziening nodig is; dat het daarom van
belang is voor de marktdeelnemers de mogelijkheid
te scheppen hun beoordeling kenbaar te maken van
het effect van nationale technische regelgeving die
andere lidstaten voornemens zijn in te voeren, door
te voorzien in regelmatige publicatie van de titels
van de medegedeelde ontwerpen alsmede door
bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van deze
ontwerpen;

(8)

Overwegende dat het met het oog op de rechtszekerheid passend is dat de lidstaten het feit dat een
nationaal technisch voorschrift met inachtneming
van de formaliteiten van de onderhavige richtlijn, is
vastgesteld, openbaar maken;

(9)

Overwegende dat voor wat betreft de technische
regelgeving met betrekking tot producten, de maatregelen die voor de goede werking of de verdere
verdieping van de markt moeten zorgen, met name
een grotere doorzichtigheid impliceren van de
nationale voornemens alsmede een uitbreiding van
de gronden en voorwaarden voor de beoordeling
van het mogelijke effect van de overwogen regelgeving op de markt;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 A, 213
en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

(1)

(2)

(3)

Overwegende dat Richtlijn 83/189/EEG van de
Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (4) herhaaldelijk en ingrijpend is
gewijzigd; dat zij derhalve zowel om redenen van
rationele ordening van de tekst als om redenen van
duidelijkheid dient te worden gecodificeerd;

Overwegende dat de interne markt een ruimte
zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal
is gewaarborgd; dat derhalve het verbod van kwantitatieve beperkingen alsmede van maatregelen van
gelijke werking als kwantitatieve beperkingen van
het goederenverkeer een van de hoekstenen van de
Gemeenschap is;

Overwegende dat met het oog op de goede werking
van de interne markt dient te worden gezorgd voor

(1) PB C 78 van 12.3.1997, blz. 4.
(2) PB C 133 van 28.4.1997, blz. 5.
(3) Advies van het Europees Parlement van 17 september 1997
(PB C 304 van 6.10.1997, blz. 79), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 23 februari 1998 (PB C 110 van
8.4.1998, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van
30 april 1998 (PB C 152 van 18.5.1998). Besluit van de
Raad van 28 mei 1998.
(4) PB L 109 van 26.4.1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Besluit 96/139/EG van de Commissie (PB L 32 van
10.2.1996, blz. 31).
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(10)

Overwegende dat het vanuit dit gezichtspunt van
belang is de voor een product opgelegde voorschriften als een geheel te beoordelen en rekening
te houden met de ontwikkelingen in de nationale
praktijk terzake van de regelgeving voor producten;

(11)

Overwegende dat de eisen die geen technische
specificaties zijn ten aanzien van de levenscyclus
van een product nadat dit in de handel is gebracht,
van invloed kunnen zijn op het vrije verkeer van
dit product of belemmeringen kunnen doen ontstaan voor de goede werking van de interne
markt;

(12)

Overwegende dat het noodzakelijk is om het
begrip „de facto technisch voorschrift” te verduidelijken; dat met name de bepalingen waarmee de
overheid naar technische specificaties of naar
andere eisen verwijst of tot naleving daarvan aanspoort, alsmede de bepalingen ten aanzien van
producten waarbij de overheid in het algemeen
belang betrokken is, tot gevolg hebben dat de
naleving van genoemde specificaties of eisen een
dwingender karakter krijgen dan dat wat deze
wegens de in de particuliere sfeer gelegen oorsprong ervan normaal zouden hebben;

(13)

Overwegende dat de Commissie en de lidstaten
bovendien moeten kunnen beschikken over de
nodige tijd om een wijziging van de beoogde maatregel voor te stellen, met het doel de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen die hieruit
kunnen voortvloeien, op te heffen of te beperken;

(14)

Overwegende dat de betreffende lidstaat bij de
definitieve vaststelling van de geplande maatregel
met deze wijzigingsvoorstellen rekening dient te
houden;

(15)

Overwegende dat de interne markt, met name
wanneer toepassing van het beginsel van onderlinge erkenning door de lidstaten onmogelijk is,
impliceert dat de Commissie dwingende communautaire besluiten vaststelt of een voorstel tot
goedkeuring van die besluiten indient; dat een
specifieke tijdelijke status-quo is ingesteld om te
voorkomen dat de goedkeuring van nationale
maatregelen de vaststelling, door de Raad of door
de Commissie, van hetzelfde gebied bestrijkende
dwingende communautaire besluiten bemoeilijkt;

(16)

Overwegende dat de betrokken lidstaat, krachtens
de algemene verplichtingen van artikel 5 van het
Verdrag, de inwerkingtreding van de beoogde
maatregel gedurende voldoende tijd moet opschorten om hetzij een gemeenschappelijk onderzoek
van de voorgestelde wijzigingen, hetzij de uitwerking van een voorstel voor een dwingend besluit
van de Raad of de vaststelling van een dwingend
besluit van de Commissie mogelijk te maken; dat
de termijnen die in het akkoord van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in
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het kader van de Raad bijeen, van 28 mei 1969
betreffende de status-quo en de kennisgeving aan
de Commissie (1), gewijzigd bij het akkoord van 5
maart 1973 (2), zijn vastgesteld in de bedoelde
gevallen ontoereikend zijn gebleken; dat derhalve
in langere termijnen moet worden voorzien;
(17)

Overwegende dat de in genoemd akkoord van 28
mei 1969 vervatte procedure inzake status-quo en
kennisgeving aan de Commissie van toepassing
blijft op de daaraan onderworpen producten die
niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen;

(18)

Overwegende dat het met het doel de goedkeuring
van communautaire maatregelen door de Raad te
vergemakkelijken, wenselijk is dat de lidstaten zich
onthouden van het goedkeuren van een technisch
voorschrift, wanneer de Raad een gemeenschappelijk standpunt over een voorstel van de Commissie
heeft vastgesteld;

(19)

Overwegende dat de nationale technische normen
de facto dezelfde effecten kunnen hebben voor het
vrije verkeer van goederen als de technische regelgeving;

(20)

Overwegende dat er derhalve zorg voor moet worden gedragen dat de Commissie over de ontwerpnormen op dezelfde wijze wordt geïnformeerd als
over de technische regelgeving; dat krachtens artikel 213 van het Verdrag de Commissie voor de
vervulling van de haar opgedragen taken, binnen
de grenzen en onder de voorwaarden door de Raad
overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag
vastgesteld, alle gegevens kan verzamelen en alle
noodzakelijke verificaties kan verrichten;

(21)

Overwegende dat het tevens noodzakelijk is dat de
lidstaten en de normalisatie-instellingen in kennis
worden gesteld van de door de normalisatie-instellingen van andere lidstaten overwogen normen;

(22)

Overwegende dat de noodzaak van systematische
kennisgeving namelijk alleen voor nieuwe normalisatieonderwerpen bestaat en voorzover deze op
nationaal niveau aangevatte onderwerpen aanleiding kunnen geven tot verschillen tussen de nationale normen, die vervolgens de werking van de
markt kunnen verstoren; dat iedere latere kennisgeving of mededeling betreffende het verloop van de
nationale werkzaamheden afhankelijk moet zijn
van de belangstelling die voor deze werkzaamheden
is getoond door degenen aan wie dit nieuwe onderwerp vooraf is medegedeeld;

(23)

Overwegende dat de Commissie niettemin de
mogelijkheid moet hebben om voorlegging van de
nationale normalisatieprogramma’s, in hun geheel
of een deel ervan te verzoeken, teneinde onderzoek
te kunnen instellen naar de ontwikkelingen op het
gebied van normalisatie in bepaalde economische
sectoren;

(1) PB C 76 van 17.6.1969, blz. 9.
(2) PB C 9 van 15.3.1973, blz. 3.
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(24)

Overwegende dat het Europees normalisatiestelsel
georganiseerd moet worden door en voor de
belanghebbende partijen en gebaseerd moet zijn op
samenhang, doorzichtigheid, openheid, overeenstemming, onafhankelijkheid ten opzichte van particuliere belangen, doelmatigheid en op besluitvorming op basis van nationale vertegenwoordiging;

(25)

Overwegende dat de werking van de normalisatie
in de Gemeenschap moet berusten op de basisrechten van de nationale normalisatie-instellingen, zoals
de mogelijkheid ontwerpnormen te ontvangen, het
gevolg te kennen dat gegeven is aan ingediende
commentaren, betrokken te worden bij de nationale normalisatiewerkzaamheden, alsmede uitwerking te verzoeken van Europese in plaats van
nationale normen; dat het aan de lidstaten staat de
in hun macht liggende dienstige maatregelen te
nemen, opdat hun normalisatie-instellingen deze
rechten eerbiedigen;

(26)

Overwegende dat de bepalingen inzake de statusquo voor de nationale normalisatie-instellingen bij
de uitwerking van een Europese norm moeten
worden aangepast aan de terzake door de normalisatie-instellingen goedgekeurde bepalingen in het
kader van de Europese normalisatie-instellingen;

(27)

Overwegende dat er een permanent comité dient te
worden opgericht waarvan de leden worden aangewezen door de lidstaten en dat tot taak heeft de
Commissie bij te staan bij het onderzoek van de
nationale ontwerpnormen en medewerking te verlenen aan haar inspanningen om de eventuele hinder
ervan voor het vrije verkeer van de goederen te
verlichten;

(28)

(29)

2.

3.

„andere eis”: een eis die, zonder een technische
specificatie te zijn, ter bescherming van met name de
consument of het milieu wordt opgelegd en betrekking heeft op de levenscyclus van het product nadat
dit in de handel is gebracht, zoals voorwaarden voor
gebruik, recycling, hergebruik of verwijdering van
het product, wanneer deze voorwaarden op significante wijze de samenstelling, de aard of de verhandeling van het product kunnen beïnvloeden;

4.

„norm”: een technische specificatie die door een
erkende instelling met normatieve activiteiten voor
herhaalde of voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en
die tot een van de volgende categorieën behoort:
— een internationale norm, zijnde een norm die
door een internationale normalisatie-instelling
wordt aangenomen en ter beschikking van het
publiek wordt gesteld;
— een Europese norm, zijnde een norm die door
een Europese normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek
wordt gesteld;

Overwegende dat deze richtlijn de verplichtingen
van de lidstaten wat betreft de in bijlage III, deel B,
opgenomen tijdslimieten voor de omzetting van de
richtlijnen in nationaal recht, onverlet laat,

Artikel 1

„technische specificatie”: een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de
vereiste kenmerken van een product, zoals
kwaliteitsniveau, prestaties, veiligheid of afmetingen,
met inbegrip van de voor het product geldende
voorschriften inzake verkoopbenaming, terminologie, symbolen, beproeving en beproevingsmethoden,
verpakking, het merken of etiketteren, en de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures.
Onder de term „technische specificatie” zijn ook
begrepen de productiemethoden en -procédés voor
de landbouwproducten uit hoofde van artikel 38, lid
1, van het Verdrag, voor de producten bestemd voor
menselijke voeding, voor diervoeding en voor de
geneesmiddelen als omschreven in artikel 1 van
Richtlijn 65/65/EEG (1), alsmede de productiemethoden en -procédés voor de overige producten, wanneer die gevolgen hebben voor de kenmerken van
deze producten;

Overwegende dat het wenselijk is dat het permanent comité wordt geraadpleegd over ontwerpopdrachten tot normalisatie bedoeld in deze richtlijn;

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
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— een nationale norm, zijnde een norm die door
een nationale normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek
wordt gesteld;
5.

„normalisatieprogramma”: een door een erkende
instelling met normatieve activiteiten vastgesteld
werkprogramma dat de lijst bevat van de onderwerpen die het voorwerp van normalisatiewerkzaamheden zijn;

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:
1.

„product”: alle producten die industrieel worden
vervaardigd, en alle landbouwproducten, met inbegrip van visproducten;

(1) Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen (PB 22 van
9.2.1965, blz. 369/65). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 93/39/EEG (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 22).
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„ontwerpnorm”: een document met de tekst van de
technische specificaties met betrekking tot een
bepaald onderwerp, waarvoor het voornemen
bestaat deze volgens de nationale normalisatieprocedure aan te nemen, zoals deze tekst luidt na de
voorbereidende werkzaamheden en voor commentaar of openbaar onderzoek is verspreid;

7.

„Europese normalisatie-instelling”: een in bijlage I
vermelde instelling;

8.

„nationale normalisatie-instelling”: een in bijlage II
vermelde instelling;

9.

„technisch voorschrift”: een technische specificatie
of andere eis, met inbegrip van de erop toepasselijke
bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto
moeten worden nageleefd voor de verhandeling of
het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van
die lidstaat, alsmede de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, behoudens die bedoeld in artikel
10, van de lidstaten waarbij de vervaardiging, de
invoer, de verhandeling of het gebruik van een
product wordt verboden.
De facto technische voorschriften zijn met name:
— wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van
een lidstaat die hetzij verwijzen naar technische
specificaties of andere eisen, hetzij naar beroepscodes of naar codes voor goede praktijken die
zelf verwijzen naar technische specificaties of
andere eisen en waarvan de naleving een vermoeden geeft met de voorschriften welke bij deze
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn
vastgesteld, in overeenstemming te zijn;
— vrijwillige overeenkomsten waarbij de overheid
partij is en die in het algemeen belang gericht zijn
op de naleving van technische specificaties of
andere eisen, met uitsluiting van bestekken voor
overheidsopdrachten;
— technische specificaties of andere eisen die verbonden zijn met het verbruik van producten
beïnvloedende fiscale of financiële maatregelen
doordat die maatregelen naleving van die technische specificaties of andere eisen aanmoedigen;
hieronder vallen niet de met de nationale stelsels
van sociale zekerheid verbonden technische specificaties of andere eisen.
Hieronder zijn de technische voorschriften begrepen
die worden vastgesteld door de, door de lidstaten
aangewezen instanties en die zijn opgenomen in een
lijst welke door de Commissie vóór 1 juli 1995 moet
worden opgesteld in het kader van het in artikel 5
bedoelde comité.
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Wijziging van de lijst geschiedt volgens dezelfde
procedure;
10. „ontwerp voor een technisch voorschrift”: de tekst
van een technische specificatie of een andere eis, met
inbegrip van bestuursrechtelijke bepalingen, die is
uitgewerkt met de bedoeling deze als technisch voorschrift vast te stellen of uiteindelijk als zodanig te
doen vaststellen, en die zich in een stadium van
voorbereiding bevindt waarin het nog mogelijk is
daarin ingrijpende wijzigingen aan te brengen.
Deze richtlijn is niet van toepassing op de maatregelen die
de lidstaten in het kader van het Verdrag nodig achten
om de bescherming van personen, met name van werknemers, bij het gebruik van producten te waarborgen,
voorzover deze maatregelen geen gevolgen hebben voor
de producten.
Artikel 2
1. De Commissie en de in de bijlagen I en II genoemde
normalisatie-instellingen worden op de hoogte gesteld van
de nieuwe onderwerpen waarvoor de in bijlage II
genoemde nationale instellingen, door de opname ervan
in hun normalisatieprogramma, besloten hebben een
norm vast te stellen of te wijzigen, behalve wanneer het
een gelijke of gelijkwaardige omzetting van een internationale of Europese norm betreft.
2. Bij de in lid 1 bedoelde informatie wordt met name
aangegeven of de betrokken norm:
— een niet-gelijkwaardige omzetting van een internationale norm,
— een nieuwe nationale norm,
of
— een wijziging van een nationale norm zal zijn.
De Commissie kan na raadpleging van het in artikel 5
bedoelde comité regels vaststellen voor de gecodificeerde
weergave van deze informatie, alsmede een schema en
criteria aan de hand waarvan deze informatie moet
worden opgesteld teneinde de beoordeling ervan te vergemakkelijken.
3. De Commissie kan om mededeling verzoeken van de
normalisatieprogramma’s, in hun geheel of een deel
ervan.
De Commissie houdt deze informatie ter beschikking van
de lidstaten in een vorm die de beoordeling en de
vergelijking van de verschillende programma’s mogelijk
maakt.
4. De Commissie wijzigt in voorkomend geval bijlage II
op basis van de mededelingen van de lidstaten.
5. De Raad beslist, op voorstel van de Commissie, over
iedere wijziging van bijlage I.
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Artikel 3
De in de bijlagen I en II genoemde normalisatie-instellingen, alsmede de Commissie, ontvangen op hun verzoek
elke ontwerpnorm. Zij worden door de betrokken instelling op de hoogte gehouden van het gevolg dat gegeven is
aan de eventuele opmerkingen welke zij over deze ontwerpen hebben gemaakt.

Artikel 4
1. De lidstaten treffen alle dienstige maatregelen opdat
hun normalisatie-instellingen:
— de in de artikelen 2 en 3 bedoelde informatie mededelen;
— hun ontwerpnormen openbaar maken, zodat ook
opmerkingen van de in andere lidstaten gevestigde
partijen kunnen worden ingewonnen;
— aan de andere in bijlage II genoemde instellingen het
recht toekennen passief of actief (door het zenden van
een waarnemer) aan het werk deel te nemen;
— zich er niet tegen verzetten dat een normalisatieonderwerp van hun werkprogramma op Europees niveau
wordt behandeld volgens de voorschriften van de
Europese normalisatie-instellingen en geen maatregelen nemen die aan een beslissing terzake afbreuk
kunnen doen.
2. De lidstaten onthouden zich met name van elke daad
van erkenning, bekrachtiging of gebruik door verwijzing,
van een nationale norm die is goedgekeurd in strijd met
de artikelen 2 en 3 en met lid 1 van het onderhavige
artikel.
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3. Het comité bepaalt zijn standpunt ten aanzien van de
in lid 2 bedoelde mededelingen en voorstellen en kan in
dat verband de Commissie met name aansporen om:
— de Europese normalisatie-instellingen te verzoeken
binnen een bepaalde termijn een Europese norm vast
te stellen;
— teneinde het gevaar van belemmeringen voor het
handelsverkeer te voorkomen, in voorkomend geval te
bereiken dat de betrokken lidstaten eerst zelf onderling een besluit omtrent passende maatregelen
nemen;
— elke passende maatregel te treffen;
— na te gaan voor welke gebieden een harmonisatie
noodzakelijk blijkt en, in voorkomend geval, passende
harmonisatiewerkzaamheden in een bepaalde sector te
verrichten.

4. Het comité moet door de Commissie worden geraadpleegd:
a) vóór iedere wijziging van de lijsten in de bijlagen I en
II (artikel 2, lid 1);
b) bij de vaststelling van de regels voor de gecodificeerde
weergave van de informatie en bij de vaststelling van
het schema en van de criteria aan de hand waarvan de
normalisatieprogramma’s moeten worden opgesteld
(artikel 2, lid 2);
c) bij de keuze van het in deze richtlijn bedoelde praktische systeem voor de uitwisseling van informatie en
bij de eventuele wijzigingen die daarin moeten worden
aangebracht;
d) bij het heronderzoek van de werking van het krachtens deze richtlijn ingevoerde systeem;

Artikel 5
Er wordt een permanent comité opgericht, samengesteld
uit door de lidstaten aangewezen vertegenwoordigers, die
zich kunnen laten bijstaan door deskundigen of adviseurs,
en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

e) over de verzoeken aan de in lid 3, eerste streepje,
bedoelde normalisatie-instellingen.

5. Het comité kan door de Commissie worden geraadpleegd over ieder door haar ontvangen voorontwerp voor
een technisch voorschrift.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 6
1. Het comité vergadert ten minste tweemaal per jaar
met de vertegenwoordigers van de in de bijlagen I en II
genoemde normalisatie-instellingen.
2. De Commissie doet het comité een verslag toekomen
over de tenuitvoerlegging en de toepassing van de in de
onderhavige richtlijn vervatte procedures en legt de voorstellen voor ter opheffing van bestaande of te verwachten
belemmeringen voor het handelsverkeer.

6. Iedere aangelegenheid betreffende de tenuitvoerlegging van deze richtlijn kan op verzoek van de voorzitter
van het comité of op verzoek van een lidstaat aan het
comité worden voorgelegd.

7. De werkzaamheden van het comité en de aan het
comité te verstrekken gegevens zijn vertrouwelijk.

Het comité en de nationale overheidsdiensten kunnen
echter, met inachtneming van de nodige voorzorg,
natuurlijke of rechtspersonen die tot de particuliere sector
kunnen behoren, om deskundigenadvies vragen.
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Artikel 7
1. De lidstaten treffen alle dienstige maatregelen opdat
hun normalisatie-instellingen tijdens de uitwerking of na
de goedkeuring van een Europese norm als bedoeld in
artikel 6, lid 3, eerste streepje, geen stappen nemen die
afbreuk kunnen doen aan de nagestreefde harmonisatie,
en met name op het betrokken gebied geen nieuwe of
herziene nationale norm publiceren die niet volledig in
overeenstemming is met een bestaande Europese norm.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de werkzaamheden
van de normalisatie-instellingen die worden ondernomen
op verzoek van de overheid, teneinde voor bepaalde
producten technische specificaties of een norm op te
stellen met het oog op de vaststelling van een technisch
voorschrift voor deze producten.
Overeenkomstig artikel 8, lid 1, delen de lidstaten ieder
in de eerste alinea bedoeld verzoek als ontwerp voor een
technisch voorschrift aan de Commissie mede, waarbij zij
de beweegredenen voor het opstellen ervan vermelden.

Artikel 8
1. Onverminderd artikel 10 delen de lidstaten de Commissie onverwijld ieder ontwerp voor een technisch voorschrift mee, tenzij het een integrale omzetting van een
internationale of Europese norm betreft, in welk geval
louter met een mededeling van de betrokken norm kan
worden volstaan; zij geven de Commissie tevens kennis
van de redenen waarom de vaststelling van dit technisch
voorschrift nodig is, tenzij die redenen reeds uit het
ontwerp zelf blijken.
In voorkomend geval delen de lidstaten tegelijkertijd de
tekst mee, tenzij deze reeds in samenhang met een eerdere
mededeling is doorgegeven, van de in hoofdzaak en
rechtstreeks betrokken wettelijke en bestuursrechtelijke
basisbepalingen, indien kennis van die tekst noodzakelijk
is om de reikwijdte van het ontwerp van het technische
voorschrift te kunnen beoordelen.
De lidstaten gaan in bovengenoemde omstandigheden tot
een nieuwe mededeling over, indien zij in het ontwerp
voor een technisch voorschrift significante wijzigingen
aanbrengen die een verandering van het toepassingsgebied, een verkorting van het oorspronkelijk geplande
tijdschema voor de toepassing, een toevoeging van specificaties of eisen of het stringenter maken ervan tot gevolg
hebben.
Wanneer met het ontwerp voor een technisch voorschrift
in het bijzonder beperking, om redenen van volksgezondheid of bescherming van de consument of van het milieu,
van de verhandeling of het gebruik van een stof, preparaat of chemisch product wordt beoogd, delen de lidstaten tevens mee, hetzij een samenvatting, hetzij de referen-
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ties van de relevante gegevens over die stof, dat preparaat
of product en verkrijgbare vervangende producten, voorzover deze gegevens beschikbaar zijn, alsmede de verwachte gevolgen van de maatregel voor de volksgezondheid of voor de bescherming van consument en milieu
met, in de geëigende gevallen, een risicoanalyse volgens de
algemene beginselen voor de evaluatie van de risico’s die
zijn verbonden aan de chemische producten bedoeld in
artikel 10, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 793/93 (1) in
het geval van een bestaande stof, of in artikel 3, lid 2,
van Richtlijn 67/548/EEG (2) in het geval van een nieuwe
stof.

De Commissie stelt de overige lidstaten onverwijld van
het haar voorgelegde ontwerp voor een technisch voorschrift en van alle aan haar verstrekte documenten in
kennis. Zij kan het ontwerp tevens voor advies voorleggen aan het in artikel 5 bedoelde comité en in voorkomend geval aan het comité dat op het betrokken gebied
bevoegd is.

Wat de in artikel 1, punt 9, tweede alinea, derde streepje,
bedoelde technische specificaties of andere eisen betreft,
kunnen de opmerkingen of uitvoerig gemotiveerde meningen van de Commissie of van de lidstaten alleen betrekking hebben op het aspect dat eventueel een belemmering
voor het handelsverkeer vormt doch niet op het fiscale of
financiële aspect van de maatregel.

2. De Commissie en de lidstaten kunnen bij de lidstaat
die een ontwerp voor een technisch voorschrift ter kennis
heeft gebracht, opmerkingen indienen, waarmee deze lidstaat bij de verdere uitwerking van het technisch voorschrift zoveel mogelijk rekening dient te houden.

3. De lidstaten delen onverwijld de definitieve tekst van
een technisch voorschrift aan de Commissie mee.

4. De op grond van dit artikel verstrekte inlichtingen
worden niet als vertrouwelijk aangemerkt, tenzij de kennisgevende lidstaat uitdrukkelijk verzoekt deze inlichtingen als zodanig te beschouwen. Een dergelijk verzoek
wordt met redenen omkleed.

In geval van een dergelijk verzoek kunnen het in artikel 5
bedoelde comité en de nationale overheden, met inachtneming van de nodige voorzorg, natuurlijke of rechtspersonen die tot de particuliere sector kunnen behoren, om
deskundigenadvies vragen.
(1) Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart
1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s
van bestaande stoffen (PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1).
(2) Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1).
Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 92/32/EEG (PB L 154 van
5.6.1992, blz. 1).
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5. Wanneer het ontwerp voor een technisch voorschrift
deel uitmaakt van een maatregel waarvan mededeling in
het ontwerpstadium in andere communautaire besluiten
is voorgeschreven, kunnen de lidstaten de in lid 1
bedoelde mededeling op grond van dat andere besluit
verrichten, mits uitdrukkelijk wordt aangegeven dat die
mededeling tevens uit hoofde van de onderhavige richtlijn
geschiedt.
Het ontbreken van een reactie van de Commissie, in het
kader van de onderhavige richtlijn, op een ontwerp voor
een technisch voorschrift laat het besluit dat in het kader
van andere communautaire besluiten mocht worden
genomen, onverlet.

Artikel 9
1. De lidstaten stellen de goedkeuring uit van een ontwerp voor een technisch voorschrift voor de duur van
drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de
Commissie de in artikel 8, lid 1, bedoelde mededeling
ontvangt.
2. De lidstaten stellen
— voor de duur van vier maanden de goedkeuring uit
van een ontwerp voor een technisch voorschrift in de
vorm van een vrijwillige overeenkomst in de zin van
artikel 1, punt 9, tweede alinea, tweede streepje,
— voor de duur van zes maanden die van elk ander
ontwerp voor een technisch voorschrift, onverminderd de leden 3, 4 en 5,
te rekenen vanaf de datum waarop de Commissie de in
artikel 8, lid 1, bedoelde mededeling ontvangt, indien de
Commissie of een andere lidstaat binnen een termijn van
drie maanden na die datum in een uitvoerig gemotiveerde
mening te kennen geeft, dat de beoogde maatregel aspecten bezit die voor het vrije verkeer van goederen in het
kader van de interne markt eventueel belemmeringen
kunnen opleveren.
De betreffende lidstaat doet de Commissie verslag over
het gevolg dat hij voornemens is aan dergelijke uitvoerig
gemotiveerde meningen te geven. De Commissie geeft op
deze reactie haar commentaar.
3. De lidstaten stellen de goedkeuring uit van een ontwerp voor een technisch voorschrift voor de duur van
twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de
Commissie de in artikel 8, lid 1, bedoelde mededeling
ontvangt, indien de Commissie binnen drie maanden na
die datum haar voornemen bekendmaakt om overeenkomstig artikel 189 van het Verdrag een richtlijn, een
verordening of een beschikking terzake voor te stellen of
aan te nemen.
4. De lidstaten stellen de goedkeuring uit van een ontwerp voor een technisch voorschrift voor de duur van
twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de
Commissie de in artikel 8, lid 1, bedoelde mededeling
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ontvangt, indien de Commissie binnen drie maanden na
die datum kennis geeft van de constatering dat het
ontwerp voor een technisch voorschrift betrekking heeft
op een materie die wordt bestreken door een voorstel
voor een richtlijn, voor een verordening of voor een
beschikking die overeenkomstig artikel 189 van het Verdrag bij de Raad is ingediend.
5. Indien de Raad een gemeenschappelijk standpunt
vaststelt tijdens de in de leden 3 en 4 bedoelde statusquoperiode, strekt deze periode, behoudens het bepaalde
in lid 6, zich over 18 maanden uit.
6. De in de leden 3, 4 en 5 bedoelde verplichtingen
gelden niet:
— wanneer de Commissie de lidstaten mededeelt dat zij
afziet van haar voornemen een dwingend communautair besluit voor te stellen of vast te stellen;
— wanneer de Commissie de lidstaten van de intrekking
van haar ontwerp of voorstel in kennis stelt; of
— bij de vaststelling van een dwingend communautair
besluit door de Raad of de Commissie.
7. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van toepassing
wanneer een lidstaat om dringende redenen vanwege een
met de bescherming van de gezondheid van mens en dier
of de bescherming van planten, dan wel met de veiligheid
verband houdende ernstige en onvoorziene situatie in zeer
korte tijd technische voorschriften moet uitwerken om
deze onmiddellijk daarop vast te stellen en in werking te
doen treden, zonder dat raadpleging mogelijk is. De
betrokken lidstaat vermeldt de gronden voor de urgentie
van de betrokken maatregelen in de in artikel 8 bedoelde
mededeling. De Commissie spreekt zich zo spoedig mogelijk over deze mededeling uit. Zij neemt passende maatregelen in geval van misbruik van deze procedure. De
Commissie houdt het Europees Parlement hiervan op de
hoogte.

Artikel 10
1. De artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing op de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten of op de vrijwillige overeenkomsten waarbij de lidstaten:
— zich voegen naar dwingende communautaire besluiten
die de vaststelling van technische specificaties tot
gevolg hebben;
— voldoen aan de uit een internationale overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen die de vaststelling van
gemeenschappelijke technische specificaties in de
Gemeenschap tot gevolg hebben;
— gebruikmaken van in dwingende communautaire
besluiten vervatte vrijwaringsclausules;
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— artikel 8, lid 1, van Richtlijn 92/59/EEG (1) toepassen;
— zich beperken tot het gevolg geven aan een arrest van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;
— zich beperken tot wijziging van een technisch voorschrift in de zin van artikel 1, punt 9, van de
onderhavige richtlijn, overeenkomstig een verzoek van
de Commissie, teneinde een belemmering voor het
handelsverkeer op te heffen.
2. Artikel 9 is niet van toepassing op de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten waarmee
een fabricageverbod wordt beoogd, voorzover deze bepalingen geen belemmering vormen voor het vrije verkeer
van goederen.
3. Artikel 9, leden 3 tot en met 6, is niet van toepassing
op de in artikel 1, punt 9, tweede alinea, tweede streepje,
bedoelde vrijwillige overeenkomsten.
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Artikel 12

Wanneer de lidstaten een technisch voorschrift vaststellen, wordt daarbij naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van dat voorschrift. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 13
1. De in bijlage III, deel A, genoemde richtlijnen en
beschikkingen worden ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat betreft de in bijlage III,
deel B, opgenomen tijdslimieten voor de omzetting van de
richtlijnen in nationaal recht.
2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen en
beschikkingen gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de in bijlage IV
opgenomen concordantietabel.
Artikel 14

4. Artikel 9 is niet van toepassing op de in artikel 1,
punt 9, tweede alinea, derde streepje, bedoelde technische
specificaties of andere eisen.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende, op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 15

Artikel 11

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
De Commissie brengt om de twee jaar aan het Europees
Parlement, aan de Raad en aan het Economisch en
Sociaal Comité verslag uit over de resultaten van de
toepassing van deze richtlijn. Eenmaal per jaar worden in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de
lijsten gepubliceerd van normalisatiewerkzaamheden die
overeenkomstig deze richtlijn aan Europese normalisatieinstellingen zijn toevertrouwd alsmede de statistieken
over de ontvangen mededelingen.

(1) Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake
algemene productveiligheid (PB L 228 van 11.8.1992,
blz. 24).

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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BIJLAGE I

EUROPESE NORMALISATIE-INSTELLINGEN

CEN
Europees Comité voor normalisatie
Cenelec
Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie
ETSI
Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie
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BIJLAGE II

NATIONALE NORMALISATIE-INSTELLINGEN

1.

BELGIË
BIN/IBN
Belgisch Instituut voor Normalisatie
Institut belge de normalisation
CEB/BEC
Belgisch Elektrotechnisch Comité
Comité électrotechnique belge

2.

DENEMARKEN
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency

3.

DUITSLAND
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4.

GRIEKENLAND

ΕΛΟΤ
ΕλληνικÞσ ΟργανισµÞσ Τυποποιησησ
5.

SPANJE
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación

6.

FRANKRIJK
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l’électricité — Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR

7.

IERLAND
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland

8.

ITALIË
UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano

(1) UNI en CEI hebben in samenwerking met L’Istituto superiore delle poste e telecommunicazioni en het Ministerie van
Industrie de ETSI-werkzaamheden toegewezen aan CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie
dell’informazione).
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LUXEMBURG
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de l’énergie de l’État

10. NEDERLAND
NNI
Nederlands Normalisatie-instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité
11. OOSTENRIJK
ON
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
12. PORTUGAL
IPQ
Instituto Português da Qualidade
13. VERENIGD KONINKRIJK
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee
14. FINLAND
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
THK/TFC
Telehallintokeskus
Teleförvaltningscentralen
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
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