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KORT BEGRUNDELSE

Råvaremarkeder adskiller sig fundamentalt fra rene finansmarkeder. Det er muligt at gå 
gennem livet uden nogensinde at skulle tage stilling til prisen på aktier og obligationer, men 
det er ikke muligt at gå gennem livet uden på en eller måde at blive berørt af prisen på 
fødevarer eller energi. Råvarederivater i form af kontrakter, hvor prisen på en fremtidig 
levering fastlægges, går forud for finansmarkederne. Råvaremarkederne opstod som følge af 
et naturligt behov hos producenter og forbrugere af råvarer, landbrugsprodukter og energi for 
at beskytte sig selv mod prispåvirkninger fra ting, der lå uden for deres kontrol. I løbet af de 
sidste cirka 10 år har finansmarkedernes vækst dog betydet, at råvarer er blevet 
"investeringsaktiver" på linje med obligationer og aktier. 

Udviklingen på de råvarerelaterede markeder er kritisk og skal overvåges og reguleres nøje, 
hvis man ønsker at undgå dramatiske situationer som hungeropstandene i 2008, hvor hidtil 
usete udsving i råvarepriserne for fødevarer skabte en håndgribelig og umiddelbar trussel mod 
grundlæggende menneskerettigheder for en betydelig del af verdens befolkning. Den 
forværrede volatilitet på råvaremarkedet og priser, som ikke synes at stå i noget forhold til de 
grundlæggende udvindingsomkostninger og balancen mellem udbud og efterspørgsel, har 
gennem de sidste 10 år haft ødelæggende og langvarige negative virkninger, som potentielt er 
meget større end den samlede officielle udviklingsbistand i samme periode.

Det er ofte blevet hævdet, at de seneste tendenser i forbindelse med råvaremarkederne og 
navnlig råvareprisdynamikken afspejler grundlæggende økonomiske vilkår, som drives af 
udbud og efterspørgsel, og mere specifikt en stigende efterspørgsel fra hurtigtvoksende 
vækstøkonomier, den hastige udvikling inden for agrobrændstoffer samt udefra kommende 
chok såsom tørke, oversvømmelse eller politiske spændinger. Ifølge denne opfattelse spiller 
spekulation og mere generelt de finansielle markeder kun en lille eller slet ingen negativ rolle 
i forbindelse med prisdannelsen på råvaremarkederne, men leverer tværtimod den nødvendige 
likviditet til at sikre en mere effektiv prisfastsættelsesproces. I skarp modsætning til denne 
opfattelse er det ofte blevet hævdet, at spekulation er blevet den centrale drivkraft bag nylige 
tendenser inden for råvarepriserne. Selv om spørgsmålet om "drivkraften" fortsat er 
omdiskuteret i den akademiske og institutionelle litteratur, fremhæver en voksende mængde 
dokumentation, som underbygges af de seneste empiriske studier, at finansinvesteringerne i 
handelen med råvarer spiller en stor og potentielt forvridende og ødelæggende rolle, uanset 
om man antager, at råvarebaserede derivatkontrakter driver "spotpriserne", eller at de drives 
af disse.

To mønstre leverer overbevisende dokumentation for den vigtige rolle, som 
finansinvesteringerne i råvaremarkederne spiller. Som FN's konference for handel og 
udvikling (UNCTAD) for nylig har påpeget, "er investeringer i råvarer blevet en almindelig 
del af større investeringsporteføljer, hvilket falder sammen med en markant stigning i aktiver, 
som forvaltes af råvareindekser. (…) Konsekvensen er, at mængden af børshandlede derivater 
på råvaremarkeder nu er 20-30 gange større end den fysiske produktion". Desuden er 
priskorrelationerne mellem råvarer og aktiemarkederne gennem de sidste 10 år steget 
væsentligt, hvilket yderligere underbygger tanken om, at der ligger finansbaserede faktorer 
bag denne strukturelle ændring.
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Hovedpunktet er dog, at der trods den ovenfor beskrevne uenighed hersker udbredt konsensus 
om, at der mangler den nødvendige omfattende og detaljerede information for at foretage en 
generel vurdering af den faktiske virkning, som det hastigt voksende antal finansinvesteringer 
i råvarehandelen gennem det seneste årti har haft. Som G20 gentagne gange har påpeget, 
mangler der gennemsigtighed og tilsyn med både fysiske og finansielle råvaremarkeder, 
hvilket fører til et ufuldstændigt overblik over centrale data, som er nødvendige for bedre at 
overvåge og regulere råvarerelaterede markeder, f.eks. fortegnelsesniveauer og størrelsen af 
de finansielle positioner, som kommercielle og ikkekommercielle aktører besidder.* 

I betragtning af råvarernes centrale betydning er der ikke tvivl om, at en omfattende EU-
strategi for bæredygtigt udviklingssamarbejde bør gå hånd i hånd med mere gennemsigtige og 
bedre regulerede råvarerelaterede markeder i EU og på verdensplan. Et sådant behov er særlig 
relevant i EU, hvor råvarerelaterede finansielle markeder ikke er reguleret så stramt som i 
USA. 

Kommissionens omarbejdede forslag til direktivet og forordningen om markedet for 
finansielle instrumenter (MIFID og MIFIR) omfatter bestemmelser med det eksplicitte formål 
at adressere behovet for at styrke overvågningen og reguleringen af råvarerelaterede 
finansielle markeder. Forslagene indeholder navnlig positionslofter eller alternative ordninger 
(artikel 59) vedrørende råvarerelaterede afledte finansielle instrumenter, hvilket er et positivt 
skridt, hvis det generelle mål er at sikre enkel prisfastsættelse og effektiv kurssikring af de 
prisrisici, som producenter og forbrugere er udsat for, og dermed at forhindre og afhjælpe 
aktivbobler og andre forvridninger. Som et nødvendigt supplement til positionslofter indfører 
forslaget krav om indberetning af positioner fra kategorier af handlende til markedet og til 
regulatorerne (artikel 60). Det er også værd at bemærke, at den nuværende fulde undtagelse 
fra MIFID for råvarehandlere fjernes. Disse bestemmelser repræsenterer skridt i den rigtige 
retning, men der skal og kan gøres mere. Til dette formål mener ordføreren for dette udkast til 
udtalelse, at der er tre generelle spørgsmål, som Europa-Parlamentet må tage op i forbindelse 
med revisionen af MIFID/MIFIR. 

1. Streng begrænsning af undtagelser fra MIFID, så de omfatter alle råvareaktører inden for 
forordningens anvendelsesområde.

2. Styrkelse af bestemmelserne om positionslofter (MIFID - artikel 59).

3. Styrkelse af myndighedernes beføjelse til at gribe ind i specifikke produkter eller aktiviteter 
(MIFIR artikel 31, 32 og 35).

Hensigten med disse ændringer, som ordføreren foreslår til dette udkast til henstilling, er at 
behandle disse tre spørgsmål med henblik på at gøre de europæiske råvarerelaterede markeder 
mere velfungerende og gennemsigtige og samtidig yde et værdifuldt bidrag til at opfylde de 
overordnede mål for EU's strategi for udviklingssamarbejde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 29 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) "reelle afdækningstransaktioner": 
transaktioner som defineret i direktiv [nyt 
MIFID]

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 29 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) "overdreven spekulation": 
handelsaktiviteter som defineret i direktiv 
[nyt MIFID]

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om typen, aktivklassen,
navnene på og antallet af købte eller solgte 
instrumenter, mængden, datoer og 
tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
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udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. Desuden skal 
indberetningen redegøre for, om 
transaktioner med relation til 
råvarederivater kan betragtes som reelle 
afdækningstransaktioner. For 
transaktioner, der ikke udføres på et 
reguleret marked, en MHF eller en OHF, 
skal indberetningerne også indeholde en 
angivelse, der identificerer typerne af 
transaktioner i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
artikel 19, stk. 3, litra a), og artikel 20, stk. 
3, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kriterier til bestemmelse af reelle 
afdækningstransaktioner relateret til 
råvaren og de dertil knyttede beviser, som 
investeringsselskaberne skal fremsætte for 
at underbygge deres påstand om, at en 
transaktion opfylder 
bestemmelseskriteriet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA's beføjelser til midlertidigt at ESMA's beføjelser til at intervenere
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intervenere

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den foreslåede handling har til formål at 
imødegå en trussel for investorbeskyttelsen 
eller for de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller for 
stabiliteten af en del eller hele det 
finansielle system i Unionen

a) den foreslåede handling har til formål at 
imødegå en trussel for investorbeskyttelsen 
eller for de finansielle markeders 
ordentlige funktion, økonomiske 
anvendelighed og integritet eller for 
stabiliteten af en del eller hele det 
finansielle system i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter at have modtaget en meddelelse 
om en foranstaltning, der træffes i medfør 
af artikel 83, stk. 5, i direktiv [nyt MiFID], 
skal ESMA registrere foranstaltningen og 
årsagerne hertil. I forbindelse med 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 
[ny MiFID], skal myndigheden på sit 
websted offentliggøre og ajourføre en 
database med resuméer af de gældende 
foranstaltninger, herunder oplysninger om 
den berørte person eller gruppe af personer, 
de relevante finansielle instrumenter, alle 
kvantitative foranstaltninger eller tærskler, 
såsom det maksimale antal kontrakter, som 
personer kan indgå, før et loft er nået, 

2. Efter at have modtaget en meddelelse 
om en foranstaltning, der træffes i medfør 
af artikel 83, stk. 5, i direktiv [nyt MiFID], 
skal ESMA registrere foranstaltningen og 
årsagerne hertil. I forbindelse med 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 
[ny MiFID], skal myndigheden på sit 
websted offentliggøre og ajourføre en 
database med resuméer af de gældende 
foranstaltninger, herunder oplysninger om 
den berørte person eller gruppe af personer, 
de relevante finansielle instrumenter, alle 
kvantitative og kvalitative foranstaltninger 
eller tærskler, såsom det maksimale antal 
kontrakter samt markeds- og 



PE489.531v02-00 8/14 PA\902734DA.doc

DA

eventuelle undtagelser derfra, og årsagerne 
hertil.

nominalværdierne for de bruttopositioner 
og åbne positioner, som personer kan 
indgå, før et loft er nået, eventuelle 
undtagelser derfra, og årsagerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal 
ESMA, når alle betingelser i stk. 2 er 
opfyldt, træffe en eller flere af følgende 
foranstaltninger:

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal 
ESMA, når en eller flere af betingelserne i 
stk. 2 er opfyldt, træffe en eller flere af 
følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person eller 
gruppe af investorer træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) begrænse en persons mulighed for at 
indgå et råvarederivat.

c) begrænse en persons mulighed for at 
indgå et råvarederivat eller forbyde nye 
klasser af kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA kan kun træffe beslutning efter stk. 
1, når alle følgende betingelser er opfyldt:

Med forbehold af foranstaltningerne i 
artikel 59 i direktiv nyt MiFID kan 
ESMA kun træffe beslutning efter stk. 1, 
når en eller flere af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 
litra a)-c), har til formål at imødegå en 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, herunder i 
relation til leveringsordninger for fysiske 
råvarer, eller mod stabiliteten af dele af 
eller hele det finansielle system i Unionen

a) de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 
litra a)-c), har til formål at imødegå en 
trussel mod de finansielle markeders 
effektive og ordentlige funktion og 
integritet, herunder i relation til 
leveringsordninger for fysiske råvarer, 
bestående i overdreven spekulation og 
kursmanipulation, øget volatilitet eller 
forvridning af prisfastsættelsen eller en 
trussel mod stabiliteten af dele af eller hele 
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det finansielle system i Unionen eller en 
forvridning af råvaremarkedernes 
risikoforvaltningsfunktioner

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i betydelig grad imødegår truslen mod 
den ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller i 
betydelig grad forbedrer de kompetente 
myndigheders muligheder for at overvåge 
truslen

a) imødegår truslen mod den effektive og 
ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller forbedrer 
de kompetente myndigheders muligheder
for at overvåge truslen

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere likviditeten på disse 
markeder eller skabe usikkerhed for 
markedsdeltagerne, som ikke står i forhold 
til foranstaltningens fordele.

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere den likviditet på disse 
markeder, som reelle 
afdækningstransaktioner fordrer, eller 
skabe usikkerhed for markedsdeltagerne, 
som ikke står i forhold til foranstaltningens 
fordele.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som omhandlet i 
stk. 1, skal myndigheden underrette de 
relevante kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. I tilfælde af en 
anmodning i henhold til stk. 1, litra a) eller 
b), skal meddelelsen indeholde identiteten 
på den person eller de personer, den er 
rettet til, og nærmere oplysninger om den 
og om baggrunden for den. I tilfælde af en 
foranstaltning, der træffes i henhold til 
afsnit stk. 1, litra c), skal meddelelsen 
indeholde oplysninger om den berørte 
person eller berørte gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, de 
relevante kvantitative foranstaltninger, 
såsom det maksimale antal kontrakter, den 
pågældende person eller gruppe af personer 
kan indgå, og baggrunden for den.

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som omhandlet i 
stk. 1, skal myndigheden underrette de 
relevante kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. I tilfælde af en 
anmodning i henhold til stk. 1, litra a) eller 
b), skal meddelelsen indeholde identiteten 
på den person eller de personer, den er 
rettet til, og nærmere oplysninger om den 
og om baggrunden for den. I tilfælde af en 
foranstaltning, der træffes i henhold til 
afsnit stk. 1, litra c), skal meddelelsen 
indeholde oplysninger om den berørte 
person eller berørte gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, de 
relevante kvantitative og kvalitative 
foranstaltninger, såsom det maksimale 
antal kontrakter og markeds- og 
nominalværdierne for de bruttopositioner 
og åbne positioner, den pågældende 
person eller gruppe af personer kan indgå, 
og baggrunden for den.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
indføre eller forlænge en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, litra c). 
Meddelelsen skal indeholde oplysninger 
om den berørte person eller gruppe af 
personer, de relevante finansielle 

6. ESMA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
indføre eller forlænge en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, litra c). 
Meddelelsen skal indeholde oplysninger 
om den berørte person eller gruppe af 
personer, de relevante finansielle 
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instrumenter, de relevante kvantitative 
foranstaltninger, såsom det maksimale 
antal kontrakter, den pågældende person 
eller gruppe af personer kan indgå, og 
årsagerne hertil.

instrumenter, de relevante kvantitative og 
kvalitative foranstaltninger, såsom det 
maksimale antal kontrakter og værdien af 
de bruttopositioner og åbne positioner, 
den pågældende person eller gruppe af 
personer kan indgå, og årsagerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESMA ved vurdering af, om der er opstået
en trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, 
herunder i relation til leveringsordninger 
for fysiske råvarer, eller stabiliteten af 
dele af eller hele det finansielle system i 
Unionen, jf. stk. 2, litra a).

10. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der præciserer de foranstaltninger,
kriterier og faktorer, der skal tages i 
betragtning af ESMA ved vurdering af, om 
de i stk. 2, litra a), nævnte 
omstændigheder er opstået.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [den 31. 
december 2012].
Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
de reguleringsmæssige tekniske 
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standarder, der er nævnt i afsnit 1, i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. Med henblik på at opfylde sine 
forpligtelser effektivt i forhold til 
råvaremarkeder og koordinering af 
tilsynsaktiviteter mellem de udpegede 
nationale kompetente myndigheder, som 
har ansvaret for de pågældende markeder 
skal ESMA oprette en særlig 
råvaredivision.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10c. I tæt samarbejde med ESRB og 
andre relevante sektortilsynsførende fra 
Unionen og tredjelande udarbejder 
ESMA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder, der fastsætter 
relevante indikatorer og grænseværdier til 
overvågning af de underliggende 
råvaremarkeders egenskaber og 
oplysninger om de detaljerede og 
sammenfattende informationer, som 
markedsdeltagere, de regulerede 
markeder, MHF, OHF, OTC-forhandlere 
og transaktionsregistre, der er godkendt i 
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henhold til forordning [EMIR], skal stille 
til rådighed for de relevante kompetente 
myndigheder, ESMA og ESRB.

Or. en


