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KORTFATTAD MOTIVERING

Råvarumarknader skiljer sig på ett grundläggande sätt från finansmarknader. Det är fullt 
möjligt att leva ett liv utan att exponeras direkt för priset på aktier och obligationer, men det 
är omöjligt att leva ett liv utan att exponeras för priserna på livsmedel eller energi. 
Råvaruderivat i form av avtal för att fastställa ett pris för framtida leverans går längre tillbaka 
än finansmarknaderna. Råvarumarknaderna uppstod utifrån de legitima behoven hos 
producenter och konsumenter av råvaror, jordbruksprodukter och energi att skydda sig mot 
den inverkan som faktorer utanför deras kontroll hade på priserna. Emellertid har 
finansmarknadernas tillväxt inneburit att råvaror under det senaste årtiondet, mer eller mindre, 
har fått samma karaktär av ”investeringstillgång” som obligationer och aktier har. 

Utvecklingen inom råvarurelaterade marknader är av avgörande betydelse och måste 
övervakas och regleras noga om målet är att förhindra dramatiska situationer såsom 
hungerupproren 2008, då aldrig tidigare skådade nivåer i fråga om livsmedelsråvarornas 
prisvolatilitet gav upphov till ett påtagligt och omedelbart hot mot de grundläggande 
mänskliga rättigheterna för en ansenlig del av världens befolkning. Den stegrade volatiliteten 
hos råvarumarknaderna och prisnivåer som inte verkar ha något samband med de 
grundläggande utvinningskostnaderna och balansen mellan tillgång och efterfrågan under de 
senaste tio åren har verkligen lett till förödande och långvariga negativa externa effekter som 
potentiellt kan vara mycket större än det sammanlagda belopp som det officiella 
utvecklingsbiståndet har uppgått till under samma period.

Det har ofta framförts att de senaste tendenserna med anknytning till råvarumarknaderna och i 
synnerhet dynamiken avseende råvarupriset avspeglar grundläggande ekonomiska faktorer 
som drivs av tillgång och efterfrågan och närmare bestämt en växande efterfrågan från 
snabbväxande tillväxtekonomier, den snabba utvecklingen av agrobränslen samt exogena 
chocker såsom torka, översvämningar och politiska spänningar. Enligt ett sådant synsätt har 
spekulationen, och mer allmänt finansmarknaderna, liten eller ingen negativ inverkan alls på 
råvarumarknadernas prisbildning utan tillhandahåller tvärtom de nödvändiga likvida medel 
som krävs för att säkerställa en effektivare prissättningsprocess. I skarp kontrast till detta 
synsätt har det ofta hävdats att spekulationen har blivit ”nyckeldrivkraften” bakom de senaste 
tendenser som kunnat iakttas beträffande råvarupriserna. Även om frågan om ”drivkraften” 
förblivit kontroversiell inom den akademiska och institutionella litteraturen finns det en 
växande mängd bevis som styrks genom flera av de senaste empiriska undersökningarna, som 
framhåller den betydande potentiellt snedvridande och splittrande inverkan som 
likvidiseringen av råvaruhandeln har oberoende av huruvida råvarubaserade derivatavtal antas 
driva på ”spotpriserna” eller drivs av dessa.  

Genom två mönster tillhandahålls verkligt tvingande bevis för den väsentliga roll som 
likvidiseringen av råvarumarknaderna spelar. Såsom FN:s konferens för handel och 
utveckling (Unctad) nyligen har påpekat blev investeringar i råvaror en gemensam del i en 
större investeringsportföljstilldelning som sammanfaller med en betydande ökning av de 
tillgångar som förvaltas inom ramen för råvaruindex. […] Följaktligen är volymerna 
börshandlade derivativ på råvarumarknaderna nu 20 till 30 gånger större än den fysiska 
produktionen. Dessutom har priskorrelationerna mellan råvaru- och kapitalmarknaderna under 
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de senaste tio åren stegrats avsevärt vilket har gett ytterligare stöd till tanken att det skulle 
finnas finansbaserade faktorer bakom denna strukturella förändring.     

Det är av avgörande betydelse att det trots den tvist som nämns ovan råder ett brett 
samförstånd om bristen på övergripande och i detalj uppdelad information som krävs för att 
bygga upp en helhetsbedömning av de verkliga konsekvenserna av den skyndsamma 
likvidiseringen av råvaruhandeln under det senaste årtiondet. Liksom G20-länderna vid 
upprepade tillfällen har medgett föreligger det verkligen brister i fråga om öppenhet och 
tillsyn avseende både fysiska marknader och finansmarknader för råvaror, vilket leder till en 
ofullständig överblick över väsentliga data som krävs för en bättre övervakning och reglering 
av råvarurelaterade marknader såsom lagernivåer och storleken på de finansiella positioner 
som intas av kommersiella och icke-kommersiella aktörer. 

Mot bakgrund av råvarornas avgörande betydelse står det utom tvivel att en omfattande EU-
strategi för hållbart utvecklingssamarbete bör åtföljas av en öppnare och mer välreglerad 
råvarurelaterad marknad inom EU och i hela världen. Ett sådant behov är särskilt relevant 
inom EU, där regleringen av finansmarknaderna för råvaror är mindre sträng än i Förenta 
staterna. 

Kommissionens omarbetade förslag om direktivet och förordningen om marknader för 
finansiella instrument (MiFID och MiFIR) inbegriper bestämmelser som uttryckligen syftar 
till att ta itu med behovet av att förstärka övervakningen och regleringen av 
finansmarknaderna för råvaror. Genom dessa förslag föreskrivs i synnerhet positionslimiter 
eller alternativa arrangemang (artikel 59) avseende råvarurelaterade derivativa finansiella 
instrument, vilket utgör ett välkommet steg om det övergripande målet är att främja 
prissättning och effektiv prissäkring av de prisrisker som producenter och konsumenter 
exponeras för och, av denna anledning, förebygga och åtgärda tillgångsbubblor och annan 
snedvridning. Som ett nödvändigt komplement till positionslimiter föreslår man i förslagen 
införandet av rapporteringskrav utifrån kategorier av handlare gentemot marknaden och 
tillsynsmyndigheterna (artikel 60). Det bör även framhållas att det befintliga fullständiga 
undantaget från MiFID för råvaruhandlare tas bort. Dessa bestämmelser utgör steg i rätt 
riktning, men mer behöver och kan göras. I detta syfte anser föredraganden av detta förslag 
till yttrande att Europaparlamentet måste ta itu med tre allmänna frågor inom ramen för 
omarbetandet av MiFID/MiFIR. 

1. Strikt begränsning av undantagen från MiFID till att omfatta alla råvaruaktörer 
inom förordningens tillämpningsområde.

2. Förstärkning av bestämmelserna avseende positionslimiter (MiFID – artikel 59).

3. Förstärkning av tillsynsmyndigheternas befogenheter att ingripa beträffande 
särskilda produkter eller verksamheter (MiFIR artiklarna 31, 32 och 35).

De ändringar som föreslås av föredraganden av detta förslag till yttrande syftar till att man ska 
ta itu med dessa tre frågor för att förbättra funktionen för och öppenheten hos europeiska 
råvarurelaterade marknader, samtidigt som man ger ett värdefullt bidrag till uppnåendet av de 
övergripande målen för unionens strategi för utvecklingssamarbete.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) äkta risksäkringstransaktioner: 
transaktioner enligt definitionen i 
direktivet [nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) överdriven spekulation: 
handelsverksamhet enligt definitionen i 
direktivet [nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om typ, tillgångsklass, namn och 
nummer på de instrument som köpts eller 
sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för 
utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, en beteckning som 
identifierar de kunder för vars räkning 
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utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

värdepappersföretaget har utfört 
transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. Därutöver ska det i 
rapporten för transaktioner med 
anknytning till råvaruderivat anges 
huruvida sådana transaktioner är att 
betrakta som äkta 
risksäkringstransaktioner. För 
transaktioner som inte genomförts på en 
reglerad marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kriterierna för att definiera äkta 
risksäkringstransaktioner med 
anknytning till råvaran och tillhörande 
bevis som krävs från investeringsföretag 
till stöd för deras påstående om att en 
transaktion uppfyller de fastställda 
kriterierna.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esmas befogenheter att ingripa tillfälligt Esmas befogenheter att ingripa

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på hot mot investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system.

(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på hot mot investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion, 
ekonomiska nytta och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha underrättats om en åtgärd 
enligt artikel 83.5 i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma registrera åtgärden och skälen till 
åtgärden. Vad avser åtgärder enligt 
artikel 72.1 f och g i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma på sin webbplats upprätthålla och 
offentliggöra en databas med 
sammanfattningar av de åtgärder som är i 
kraft, inbegripet uppgifter om den person 
eller kategori av personer som berörs, de 
tillämpliga finansiella instrumenten, alla 

2. Efter att ha underrättats om en åtgärd 
enligt artikel 83.5 i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma registrera åtgärden och skälen till 
åtgärden. Vad avser åtgärder enligt 
artikel 72.1 f och g i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma på sin webbplats upprätthålla och 
offentliggöra en databas med 
sammanfattningar av de åtgärder som är i 
kraft, inbegripet uppgifter om den person 
eller kategori av personer som berörs, de 
tillämpliga finansiella instrumenten, alla 
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eventuella kvantitativa åtgärder eller 
tröskelvärden såsom det högsta antal 
kontrakt som personer kan ingå innan en 
limit är nådd, alla eventuella tillämpliga 
undantag och de underliggande skälen.

eventuella kvantitativa och kvalitativa 
åtgärder eller tröskelvärden såsom det 
högsta antal kontrakt och marknadsvärdet 
och det nominella värdet av 
bruttopositioner och öppna positioner som 
personer kan ingå innan en limit är nådd, 
alla eventuella tillämpliga undantag och de 
underliggande skälen.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) 
nr 1095/2010 ska Esma, när alla villkor i 
punkt 2 är uppfyllda, vidta en eller flera av 
följande åtgärder:

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) 
nr 1095/2010 ska Esma, när något villkor i 
punkt 2 är uppfyllt, vidta en eller flera av 
följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen vidtar åtgärder för att minska 
positionens eller exponeringens storlek.

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen eller investerarkategorin vidtar 
åtgärder för att minska positionens eller 
exponeringens storlek.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Begränsa en persons möjligheter att 
ingå ett råvaruderivatavtal.

(c) Begränsa en persons möjligheter att 
ingå ett råvaruderivatavtal eller förbjuda 
nya kontraktskategorier.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 endast 
om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Utan att det påverkar de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 59 i direktivet [nya 
MiFID] ska Esma fatta beslut enligt 
punkt 1 endast om ett eller flera av
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En åtgärd enligt punkt 1 a–c avvärjer ett 
hot mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet, däribland villkoren 
för leverans av råvaror, eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.

(a) En åtgärd enligt punkt 1 a–c avvärjer ett 
hot mot finansmarknadernas effektiva och
korrekta funktion och integritet, däribland 
villkoren för leverans av råvaror, i form av 
överdriven spekulation och otillbörlig 
marknadspåverkan, ökad volatilitet eller 
snedvridning av prisbildningen, eller ett 
hot mot stabiliteten i hela eller delar av 
unionens finansiella system eller en 
skevhet beträffande råvarumarknadernas 
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riskhanteringsfunktioner.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i betydande grad avvärjer hotet mot de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot villkoren för 
leverans av råvaror eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system eller i betydande grad förbättrar 
den behöriga myndighetens möjlighet att 
övervaka hotet,

(a) avvärjer hotet mot de finansiella 
marknadernas effektiva och korrekta 
funktion och integritet eller mot villkoren 
för leverans av råvaror eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system eller förbättrar den 
behöriga myndighetens möjlighet att 
övervaka hotet,

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inte inverkar negativt på 
finansmarknadernas effektivitet, genom att 
t.ex. minska likviditeten på marknaderna 
eller skapa osäkerhet för 
marknadsaktörerna, på ett sätt som inte står 
i proportion till åtgärdens positiva effekter.

(c) inte inverkar negativt på 
finansmarknadernas effektivitet, genom att 
t.ex. minska den likviditet som krävs för 
äkta risksäkringstransaktioner i god tro
på marknaderna eller skapa osäkerhet för 
marknadsaktörerna, på ett sätt som inte står 
i proportion till åtgärdens positiva effekter.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan Esma fattar beslut om att införa 
eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska 
Esma underrätta de relevanta behöriga 
myndigheterna om den föreslagna 
åtgärden. Om det rör sig om en begäran 
enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen 
innehålla uppgift om den person eller de 
personer den riktats till och uppgifter om 
och skälen till begäran. Om det rör sig om 
en åtgärd enligt punkt 1 c ska 
underrättelsen innehålla uppgift om den 
person eller kategori av personer som 
berörs, de tillämpliga finansiella 
instrumenten, de relevanta kvantitativa 
åtgärderna såsom det högsta antal kontrakt 
som personen eller kategorin av personer 
kan ingå, samt skälen till åtgärden.

4. Innan Esma fattar beslut om att införa 
eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska 
Esma underrätta de relevanta behöriga 
myndigheterna om den föreslagna 
åtgärden. Om det rör sig om en begäran 
enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen 
innehålla uppgift om den person eller de 
personer den riktats till och uppgifter om 
och skälen till begäran. Om det rör sig om 
en åtgärd enligt punkt 1 c ska 
underrättelsen innehålla uppgift om den 
person eller kategori av personer som 
berörs, de tillämpliga finansiella 
instrumenten, de relevanta kvantitativa och 
kvalitativa åtgärderna såsom det högsta 
antal kontrakt och värdet av den 
bruttoposition eller öppna position som 
personen eller kategorin av personer kan 
ingå, samt skälen till åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande av varje beslut om att 
införa eller förlänga en åtgärd enligt 
punkt 1 c. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgift om den person eller kategori av 
personer som berörs, de tillämpliga 
finansiella instrumenten, de relevanta 
kvantitativa åtgärderna såsom det högsta 
antal kontrakt som personen eller kategorin 
av personer kan ingå, samt skälen till 

6. Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande av varje beslut om att 
införa eller förlänga en åtgärd enligt 
punkt 1 c. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgift om den person eller kategori av 
personer som berörs, de tillämpliga 
finansiella instrumenten, de relevanta 
kvantitativa och kvalitativa åtgärderna 
såsom det högsta antal kontrakt och värdet 
av den bruttoposition eller öppna position
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åtgärden. som personen eller kategorin av personer 
kan ingå, samt skälen till åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de kriterier 
och faktorer som Esma ska beakta vid 
fastställandet av när ett sådant hot mot 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet, inklusive villkoren för 
leverans av råvaror, eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system som avses i punkt 2 a uppstår.

10. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar de 
åtgärder, kriterier och faktorer som Esma 
ska beakta vid fastställandet av huruvida 
de omständigheter som avses i punkt 2 a 
uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Esma ska överlämna dessa förslag 
till tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2012].
Kommissionen ska få befogenhet att anta 
delegerade akter avseende de tekniska 
standarder för tillsyn som avses i stycke 1, 
i enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en



PA\902734SV.doc 13/14 PE489.531v02-00

SV

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. I syfte att på ett effektivt sätt uppfylla 
sina skyldigheter avseende 
råvarumarknaderna och samordning av 
tillsynsverksamheterna mellan de utsedda, 
behöriga nationella myndigheter som 
ansvarar för dessa marknader ska Esma 
inrätta en särskild råvaruavdelning.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c. Esma ska i nära samarbete med 
ESRB och andra relevanta 
tillsynsmyndigheter på området från 
unionen och tredjeländer utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
specificerar en uppsättning relevanta 
indikatorer och tröskelvärden som krävs 
för övervakning av egenskaperna hos de 
underliggande råvarumarknaderna samt 
uppgifterna från den i detalj uppdelade 
och samlade information som 
marknadsdeltagare, reglerade marknader, 
MTF-plattformar, OTF-plattformar, 
OTC-handlare och transaktionsregister 
som godkänts i enlighet med förordning 
[EMIR] ska tillhandahålla de relevanta 
behöriga myndigheterna, Esma och 
ESRB.

Or. en
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