
AD\903603SV.doc PE486.104v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/0298(COD)

4.6.2012

YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för 
finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG (omarbetning)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Föredragande: Holger Krahmer



PE486.104v02-00 2/27 AD\903603SV.doc

SV

PA_Legam



AD\903603SV.doc 3/27 PE486.104v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID-direktivet, 2004/39/EG) är i kraft 
sedan november 2007 och utgör en av hörnstenarna i EU:s finansiella reglering.
Föredraganden medger att det befintliga MiFID-direktivet (nedan kallat MiFID II-direktivet) 
behöver omarbetas för att dess brister ska kunna åtgärdas och för att både ökad transparens 
och reglering avseende finansmarknaderna ska kunna tillhandahållas.

Undantag från MiFID-direktivet

Föredraganden anser att flera undantag inom ramen för förslaget till ett MiFID II-direktiv är 
vilseledande eller alltför otydliga och har därför ställt upp ett antal ändringsförslag i en tabell 
för att kunna förtydliga dem.

Generellt anser föredraganden att icke-finansiella företag såsom råvaruindustrier, på grund av 
sina egenskaper, inte bör omfattas fullt ut av MiFID-direktivet. Detta synsätt är dessutom fullt 
förenligt med kommissionens avsikt, som förklaras i skäl 88, att det ska säkerställas att icke-
finansiella företags verksamheter, inbegripet t.ex. risksäkring avseende produktionsrelaterade 
och andra risker på en kompletterande grundval, förblir undantagna. Dessa 
handelsverksamheter utgör ingen systemrisk när de genomförs av icke-finansiella företag och 
är ett väsentligt inslag i företagens verksamhet.

Andra förtydliganden avser huvudsakligen kriterierna för att fastställa om en verksamhet är 
kompletterande i förhållande till huvudverksamheten. Huvudprinciperna för detta 
fastställande bör inte uteslutande förekomma i delegerade akter och fastställandet bör 
inbegripa det faktum att en verksamhet bara kan vara kompletterande när den är ett 
riskhanteringsmedel för huvudverksamheten och när verksamheten är avsevärt mindre än 
huvudverksamheten.

Om icke-finansiella företag i enlighet med MiFID-direktivet betraktas som finansiella företag 
blir de tvungna att uppfylla kostsamma skyldigheter enligt flera finansiella bestämmelser. Till 
exempel kommer de att omfattas av ett clearingkrav avseende alla deras standardiserade 
OTC-derivattransaktioner, i enlighet med definitionen i förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer (EMIR-förordningen), eller så kan de bli skyldiga att inneha en 
kapitalbuffert i enlighet med kapitalkravsdirektivet efter 2014.

Resultatet blir att företag, enligt föreskrifterna både i EMIR-förordningen och i 
kapitalkravsdirektivet, skulle bli tvungna att inneha mer kapital i reserv för deras nödvändiga 
handelsverksamheter, vilket skulle hämma deras investeringsförmåga. Dessutom blir 
riskhantering mycket dyrare och följaktligen kommer vissa företag, särskilt små och 
medelstora, att avstå från riskhantering åtminstone i viss utsträckning.

De flesta små och medelstora företag har inte råd att själva delta direkt på marknader där 
handel sker för att hantera risker med anknytning till deras huvudverksamhet. Därför har de 
upprättat gemensamma enheter för att åstadkomma en kritisk massa som ger tillträde till 
marknader där handel sker i syfte att hantera risker avseende deras huvudverksamhet. Man 
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måste vända sig även till dessa företagsstrukturer för att garantera lämpliga undantag för icke-
finansiella små och medelstora företag och deras gemensamma enheter.

Klassificering av finansiella instrument

Fysiskt avvecklade terminsprodukter klassificeras som finansiella instrument i förslaget till 
MiFID II-direktiv. Dessa terminer är emellertid avgörande för riskhanteringen inom 
handelsföretag och skiljer sig på ett grundläggande sätt från spekulativa finansiella instrument 
– de omfattar inte någon finansiell uppgörelse (kontant) och den bakomliggande fysiska varan 
kommer i själva verket att levereras planenligt. Följaktligen kommer fysiskt avvecklade 
terminer inte att utgöra någon risk för finansmarknaderna. Konsekvenserna av fysiska 
terminsprodukter som betraktas som finansiella instrument inbegriper flera följder inom 
ramen för MiFID-direktivet, EMIR-förordningen och förordningen om marknadsmissbruk.

Genom det aktuella förslaget till MiFID II-direktiv begränsas företagens möjlighet att utnyttja 
undantaget avseende kompletterande verksamhet (artikel 2.1 i) eftersom huvuddelen av deras 
handel gäller fysiska terminskontrakt. Även fysiskt avvecklade terminer kan alltså omfattas av 
de positionslimiter som anges i artikel 59. Inom ramen för EMIR-förordningen skulle 
klassificeringen av fysiskt avvecklade terminer som finansiella instrument öka sannolikheten 
för att icke-finansiella företag skulle inneha positioner utöver den så kallade clearingtröskeln, 
som skulle göra att de omfattades av clearingkravet. Dessutom kommer fysiskt avvecklade 
terminer att omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om marknadsmissbruk.

Jämförelsevis används en annan definition av finansiella instrument, som också uttryckligen 
utesluter fysiskt avvecklade derivat, i det motsvarande lagförslaget i Förenta Staterna 
(dvs. Dodd-Frank-akten). Därutöver omfattas fysiskt avvecklade terminer inom energisektorn 
redan av förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

Föredraganden föreslår därför att produkter som kan avvecklas fysiskt och som är för 
kommersiella ändamål och som inte har samma egenskaper som andra derivatinstrument 
uttryckligen ska uteslutas.

Positionslimiter

Om man begränsar företags positioner på derivatmarknaden kommer deras förmåga att 
hantera risker på ett effektivt sätt eller att få tillträde till utsläppsrättsmarknader också att 
begränsas, vilket i slutändan kommer att leda till en höjning av kostnaderna och den allmänna 
risknivån inom den sektor de tillhör. Därutöver kan det komma att tvinga dem att söka efter 
möjligheter till risksäkring inom andra mindre likvida och mer riskfyllda marknader, vilket 
driver upp riskhanteringskostnaderna och i slutändan konsumentpriserna. Föredraganden 
föredrar därför den positionshanteringsstrategi som anges i artikel 35.1 i MiFIR-förordningen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att en välfungerande inre 
marknad för el och naturgas ska kunna 
åstadkommas, och för att uppgifterna för 
systemansvariga för överföringssystem 
enligt direktiv 2009/72/EU, 
direktiv 2009/73/EU, förordning (EG) 
nr 714/2009, förordning (EG) 
nr 715/2009, eller de nätföreskrifter och 
riktlinjer som antagits i enlighet med 
dessa bestämmelser, ska kunna utföras, är 
det nödvändigt att systemansvariga för 
överföringssystem och tillhandahållare av 
tjänster till dessa undantas i samband 
med att överföringsrättigheter utfärdas, 
antingen i form av fysiska 
överföringsrättigheter eller i form av 
finansiella överföringsrättigheter, och vid 
tillhandahållandet av en plattform för 
sekundär handel. För att möjliggöra en 
effektiv handel med överföringsrättigheter 
är det dessutom nödvändigt att undanta 
alla personer som köper eller säljer dessa 
överföringsrättigheter.

Motivering

Om fysiska överföringsrättigheter och finansiella överföringsrättigheter betecknas som 
finansiella instrument kan detta mycket väl leda till att marknadsaktörer avstår från att 
handla med överföringsrättigheter, på grund av att de anser att kraven enligt 
MiFID-direktivet är alltför betungande. Emellertid utgör handeln med fysiska 
överföringsrättigheter och finansiella överföringsrättigheter på grund av deras 
risksäkringsfunktion ett viktigt bidrag till att den inre energimarknaden fungerar effektivt, 
varför den bör undantas från MiFID-direktivet.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer den 
15 april 2011 om att säkerställa att 
deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för att 
säkerställa att verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är en del av en finansiell 
grupp, och som inbegriper risksäkring 
avseende produktionsrelaterade och andra 
risker samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende råvaruderivat 
eller exotiska derivat som en sidotjänst till 
kunder inom huvudverksamheten 
fortfarande är undantagen, men att företag 
som specialiserar sig på handel med 
råvaror och råvaruderivat förs in i 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer den 
15 april 2011 om att säkerställa att 
deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för att 
säkerställa att verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är en del av en finansiell 
grupp, och som inbegriper risksäkring 
avseende produktionsrelaterade och andra 
risker samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende råvaruderivat 
eller exotiska derivat som en sidotjänst till 
kunder inom huvudverksamheten 
fortfarande är undantagen. Det bör erinras 
om att företag vilkas huvudverksamhet 
består i att producera och/eller 
tillhandahålla en vara, och som handlar 
med råvaruderivat för egen räkning som 
en sidotjänst, redan omfattas av en 
skräddarsydd tillsyn och av 
rapporteringsskyldigheter, särskilt 
avseende avistransaktioner och fysiska 
terminstransaktioner, i enlighet med 
förordning 2011/1227/EU (förordningen 
om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi), och att
de omfattas av rapporteringsskyldigheter 
vad gäller standardiserade 
derivattransaktioner och av tillsyn i 
enlighet med förordning [ ] (förordningen 
om Europas marknadsinfrastrukturer).
Företag som specialiserar sig på handel 
med råvaror och råvaruderivat bör 
emellertid föras in i tillämpningsområdet 
för detta direktiv.
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Motivering

Handelsföretag som redan omfattas av EMIR-förordningen och sektorspecifika bestämmelser 
(närmare bestämt förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi, 
förordning 2011/27/EU) ska även i fortsättningen undantas från MiFID-direktivet, förutsatt 
att detta är en kompletterande verksamhet till deras huvudverksamhet. I förordningen om 
integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi ingår en effektiv och lämplig 
tillsynsram samt krav om transaktionsrapportering som uttryckligen omfattar transaktioner 
som ligger utanför MiFID-direktivets tillämpningsområde. Utöver detta kommer 
förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi även att 
tillhandahålla en ram genom vilken transaktionsrapportering och clearing på central nivå 
eller andra riskhanteringsskyldigheter föreskrivs.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster uteslutande till sina 
moderföretag, sina dotterföretag eller till 
andra dotterföretag till samma 
moderföretag,

b) personer, inbegripet gemensamt 
förvaltade företag, som tillhandahåller 
investeringstjänster uteslutande till sina 
moderföretag, sina dotterföretag eller till 
andra dotterföretag till samma 
moderföretag,

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform, 
eller

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
och bedriver algoritmisk handel, eller

Motivering

Ett förtydligande av undantagsbestämmelserna krävs för att inte alla former av handel på 
börsen (även i mycket liten skala) ska innebära att realekonomin underställs 
MiFID-bestämmelserna (exempelvis för att säkra sig mot råvaruprisrisker eller valutarisker 
eller för att köpa eller sälja aktier i företaget).
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat 
av dessa.

Personer som undantas enligt led i behöver 
inte heller uppfylla villkoren i detta led för 
att vara undantagna, och detta undantag 
ska inte heller hindra dem från att 
undantas i enlighet med något annat 
tillämpbart undantag i denna artikel.

Detta undantag tillämpas på personer 
som, när de handlar med utsläppsrätter, 
inte tillhandahåller investeringstjänster 
eller utför investeringsverksamhet på 
annat sätt än genom handel för egen 
räkning och inte genom att utföra en 
kundorder, och som äger eller direkt 
driver anläggningar i den mening som 
avses i direktiv 2003/87/EG.

Motivering

Förhållandet mellan undantag enligt led d och i bör förtydligas.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahåller investeringstjänster 
rörande råvaruderivat eller 
derivatkontrakt som omfattas av bilaga I 
avsnitt C punkt 10 eller utsläppsrätter 
eller derivat av dessa till kunder, på 
villkor att
i) sådana personer ger sina kunder 
möjlighet att utföra sin industriella 
verksamhet genom tillhandahållande av 
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väsentlig infrastruktur och tjänster, och
ii) kundens huvudsakliga verksamhet, om 
man ser på företagsgruppen som helhet, 
varken är tillhandahållande av 
investeringstjänster i den mening som 
avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG,
eller

Motivering

Lika villkor behövs för stora industriföretag som handlar för egen räkning med finansiella 
instrument och mindre aktörer som, för att kunna konkurrera, måste utnyttja 
produktionsanläggningar (inklusive stödtjänster och know-how) som drivs av tredje parter.
Operatörer av anläggningar som handlar för egen räkning för att tillhandahålla 
investeringstjänster till mindre företag som utför sin industriverksamhet på deras 
anläggningar, bör även undantas om det handlar om en kompletterande verksamhet vid sidan 
av den huvudsakliga verksamheten.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– handlar för egen räkning i finansiella 
instrument genom att utföra order från 
sina ägare och deras dotterbolag när det 
rör sig om gemensamt ägda företag,

Motivering

I de undantag som anges i kommissionens förslag beaktas inte karakteristiska 
företagsstrukturer tillräckligt, i synnerhet vad gäller små och medelstora företag. Avsikten 
med detta ändringsförslag är att undvika diskriminering av små och medelstora företag som 
inte har råd att delta direkt i de marknader där handel sker och som därför upprättat en 
gemensam enhet eller som ingår strategiska avtal med tredje part för att åstadkomma en 
kritisk massa som ger tillträde till marknader där handel sker för att hantera risker med 
anknytning till deras huvudsakliga verksamhet. Anknutet till ändringsförslag 5.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, eller 
vid sidan om ägarnas och deras 
dotterbolags huvudsakliga verksamhet om 
tjänsterna tillhandahålls av gemensamt 
ägda företag, om denna huvudsakliga 
verksamhet inte är tillhandahållande av 
investeringstjänster i den mening som 
avses i detta direktiv eller sådana 
banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

Motivering

I de undantag som anges i kommissionens förslag beaktas inte karakteristiska 
företagsstrukturer tillräckligt, i synnerhet vad gäller små och medelstora företag. Avsikten 
med detta ändringsförslag är att undvika diskriminering av små och medelstora företag som 
inte har råd att delta direkt i de marknader där handel sker och som därför upprättat en 
gemensam enhet eller som ingår strategiska avtal med tredje part för att åstadkomma en 
kritisk massa som ger tillträde till marknader där handel sker för att hantera risker med 
anknytning till deras huvudsakliga verksamhet. Anknutet till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på den konsoliderade eller icke 
konsoliderade företagsgruppen som helhet, 
om denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
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direktiv 2006/48/EG,

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undvika diskriminering av små och medelstora affärsföretag 
som inte har råd att delta direkt på handelsmarknader för att hantera risker relaterade till sin 
huvudsakliga verksamhet. Ofta bildar de med sitt handelsföretag en icke konsoliderad grupp, 
i syfte att skapa en kritisk massa för att få tillträde till handelsmarknader. De nuvarande 
definitionerna av moder- och dotterföretag är inte lämpliga i detta sammanhang eftersom 
man inte tar särskild hänsyn till särdragen hos denna företagsstruktur.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet som uteslutande 
består av handel för egen räkning på 
marknader för finansiella terminer eller 
optioner eller andra derivat och på 
kontantmarknader endast i syfte att skydda 
positioner på derivatmarknader eller som 
handlar på uppdrag av andra medlemmar 
på dessa marknader och ställer priser för 
dem och som garanteras av 
clearingmedlemmar på dessa marknader, 
och ansvaret för verkställigheten av avtal 
som ingås av dessa företag bärs av 
clearingmedlemmar på dessa marknader,

k) företag

i) som tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet som 
uteslutande består av handel för egen 
räkning på marknader för finansiella 
terminer eller optioner eller andra derivat 
och på kontantmarknader endast i syfte att 
skydda positioner på derivatmarknader 
eller
ii) som handlar på uppdrag av andra 
medlemmar på dessa marknader och ställer 
priser för dem och som garanteras av 
clearingmedlemmar på dessa marknader, 
och ansvaret för verkställigheten av avtal 
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som ingås av dessa företag bärs av 
clearingmedlemmar på dessa marknader,

Motivering

Texten bör delas upp utifrån två olika karakteriseringar så att det tydligt framgår av den att 
företag kan använda undantaget antingen i led k) i eller i led k) ii.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) systemansvariga för överföringssystem 
enligt definitionen i artikel 2.4 i 
direktiv 2009/72/EG eller artikel 2.4 i 
direktiv 2009/73/EG när de fullgör sina 
uppgifter i enlighet med dessa direktiv eller 
förordning (EG) nr 714/2009 eller 
förordning (EG) nr 715/2009 eller 
nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits i 
enlighet med dessa förordningar.

n) systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem enligt definitionen i 
artikel 2.4 och 2.6 i direktiv 2009/72/EG 
eller artikel 2.4 och 2.6 i 
direktiv 2009/73/EG samt systemansvariga 
för lagringssystem och LNG-
anläggningar enligt definitionen i 
artikel 2.10 respektive 2.12 i 
direktiv 2009/73/EG och personer som 
verkar som deras tjänsteleverantörer när 
de fullgör de systemansvarigas uppgifter i 
enlighet med dessa direktiv eller
förordning (EG) nr 714/2009 eller 
förordning (EG) nr 715/2009 eller 
nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits i 
enlighet med dessa förordningar, såsom 
utfärdande av överföringsrättigheter eller 
andra kapacitetsrättigheter och 
tillhandahållande av en plattform för 
sekundär handel, och varje annan person 
i samband med köp/och eller försäljning 
av sådana överföringsrättigheter eller 
andra kapacitetsrättigheter. Detta 
undantag gäller endast avseende de 
nämnda verksamheterna.

Motivering

Systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och 
systemansvariga för lagringssystem spelar en central roll för att den inre marknaden för 
energi ska fungera, genom att garantera leveranssäkerhet och genom att ge tillträde till 
transport-, distributions- och lagringskapacitet på ett konkurrenskraftigt och rättvist sätt. Av 
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denna anledning bör undantagssystemet utvidgas till att fullt ut omfatta sådana 
infrastruktursystemansvarigas verksamhet.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten ska beakta åtminstone 
följande:

Kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten ska beakta åtminstone 
följande:

– Den omfattning i vilken verksamheten på 
ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.

a) Den omfattning i vilken verksamheten 
på ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

b) Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten eller den risk som 
verksamheten ger upphov till, båda som 
andel av gruppens verksamhet.

c) Verksamheten har anknytning till 
hanteringen av råvarurisker eller andra 
risker som uppkommer genom gruppens 
affärsverksamhet.

Motivering

För att kunna tillämpa de principer som anges i skäl 88 är det nödvändigt att tillhandahålla
ett tydligt undantag för icke-finansiella företags verksamheter ”som inbegriper risksäkring 
avseende produktionsrelaterade och andra risker”. Vid sidan av punkt a) behöver den 
kompletterande karaktären motiveras genom jämförelse av verksamhetens storlek (i fråga om 
ingående kapital eller risk) med huvudverksamhetens storlek och det bör säkerställas att 
handelsföretag bara handlar med finansiella instrument som har anknytning till 
huvudverksamheten för den grupp av företag som enheten/personen tillhör.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personer som är uteslutna från 
direktivets räckvidd enligt punkterna 1 har 
inte rätt att åtnjuta den frihet att 
tillhandahålla tjänster och/eller utföra 
verksamhet eller upprätta filialer som följer 
av artiklarna 36 respektive 37.

2. Personer som är uteslutna från 
direktivets räckvidd enligt punkterna 1 har 
inte rätt att åtnjuta den frihet att 
tillhandahålla tjänster och/eller utföra 
verksamhet eller upprätta filialer som följer 
av artiklarna 36 respektive 37. När det 
gäller dotterbolag ska jämförelsen göras 
med det kapital som utnyttjas för 
gruppens verksamhet.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) gemensamt förvaltat företag: ett 
gemensamt förvaltat företag i den mening 
som avses i artikel 32 i 
direktiv 83/349/EEG.

Motivering

Det är nödvändigt att hänvisa till direktiv 83/349/EEG för att kunna tillämpa det nyinförda 
undantaget i ändringsförslagen 4 och 5.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25b) gruppnivå: företag som bildar en 
grupp på basis av ömsesidigt eller ensidigt 
deltagande, oavsett om de är 
konsoliderade eller ej; i detta 
sammanhang betraktas gruppen som 
ett enda företag.
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undvika diskriminering av små och medelstora affärsföretag 
som inte har råd att delta direkt på handelsmarknader för att hantera risker relaterade till sin 
huvudsakliga verksamhet. Ofta bildar de med sitt handelsföretag en icke konsoliderad grupp, 
i syfte att skapa en kritisk massa för att få tillträde till handelsmarknader. De nuvarande 
definitionerna av moder- och dotterföretag är inte lämpliga i detta sammanhang eftersom 
man inte tar särskild hänsyn till särdragen hos denna företagsstruktur.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) transaktion som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar risker som står i 
direkt samband med affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen: transaktion 
som på ett objektivt sätt, om man ser på 
gruppen som helhet och i kombination 
med andra kontrakt, minskar
i) den potentiella exponeringen mot 
förändringar i marknadsvärdet för 
tillgångar, tjänster, insatsvaror, 
produkter, råvaror och skulder som 
motparten eller dess grupp äger, 
producerar, tillverkar, bearbetar, 
tillhandahåller, anskaffar, saluför, hyr ut, 
säljer eller ingår eller rimligen räknar 
med att äga, producera, tillverka, 
bearbeta, tillhandahålla, anskaffa, 
saluföra, hyra ut, sälja eller ingå inom 
ramen för sin normala affärsverksamhet, 
eller
ii) den potentiella exponeringen mot 
förändringar i marknadsvärdet för de 
tillgångar, tjänster, insatsvaror, 
produkter, råvaror och skulder som avses 
i led a som härrör från fluktuationer i 
räntesatser, inflationstakt, växelkurser, 
råvarupriser eller priser på utsläppsrätter 
eller andra relevanta variabler.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33b) äkta risksäkringstransaktion:
antingen
a) en transaktion eller en position som
i) utgör ett substitut för transaktioner som 
utförts eller ska utföras eller positioner 
som tagits eller ska tas vid en senare 
tidpunkt i en fysisk 
marknadsföringskanal,
ii) är ekonomiskt lämplig för att minska 
riskerna i samband med drift och 
förvaltning av ett affärsföretag,  och
iii) uppstår till följd av en potentiell 
förändring i värdet av
– tillgångar som en person äger, 
producerar, tillverkar, bearbetar eller 
saluför eller förväntar sig att äga, 
producera, tillverka, bearbeta eller 
saluföra,
– skulder som en person innehar eller 
räknar med att ingå, eller
– tjänster som en person tillhandahåller, 
anskaffar, eller förväntar sig att 
tillhandahålla eller anskaffa,
eller
b) en transaktion eller position som 
minskar risker relaterade till en position 
som följer av ett derivat som
i)utfördes gentemot en motpart för vilken 
transaktionen skulle kunna betraktas som 
en äkta risksäkringstransaktion enligt 
led a eller
ii) uppfyller kraven i led a.



AD\903603SV.doc 17/27 PE486.104v02-00

SV

Motivering

För att främja de ekonomiska fördelarna med råvarumarknader är det viktigt att definiera 
en risksäkring (hedge). Marknadstillsynen bör främja intressena för de parter som har en 
exponering mot råvarupriser som är en oundviklig följd av affärsverksamheten där det inte 
handlar om att spela på priser. Undantagen bör kopplas till denna definition eftersom de 
finns i EMIR-direktivet och i Dodd Frank-akten.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Avdelning IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

POSITIONSLIMITER OCH 
RAPPORTERING

POSITIONSHANTERING OCH 
RAPPORTERING

Motivering

Handelsplatserna ska ha en uppsättning med olika förvaltningsinstrument eller 
förvaltningsarrangemang.  Positionslimiter är ett av dessa instrument, men handelsplatsen 
ska även kunna använda andra ”alternativa arrangemang med motsvarande verkan”, såsom 
positionsförvaltning.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar
som tar upp råvaruderivat till handel eller 
som bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet 
kontrakt som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver MTF-plattformar som tar upp 
råvaruderivat till handel eller som bedriver 
handel med råvaruderivat tillämpar 
begränsningar för öppna positioner i ett 
råvaruderivat som en marknadsmedlem 
eller marknadsdeltagare kan inneha, eller
för exponeringar mot sådana 
investeringar, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering, vilka ska 
införas i syfte att
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Motivering

En tröskel bär inte hänvisa till antalet kontrakt som en person kan ingå. Om en tröskel skulle 
tillämpas på ett råvaruderivat bör den hänvisa till de öppna positionerna (både i artikel 59 
och artikel 72.1 g). Jämför med artikel 60.1 andra stycket: ”öppna positioner”. Jämför även 
med beräkningen av clearingtröskeln i artikel 7 i EMIR.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stärka likviditeten, (a) sörja för tillräcklig marknadslikviditet 
för äkta risksäkringstransaktioner,

Motivering

Det centrala målet med regleringen av råvarumarknaderna måste vara att ge producenter 
och konsumenter inom realekonomin möjlighet att göra risksäkringar på en ordnad marknad 
till priser som både i termer av nivå och volatilitet representerar de grundläggande 
faktorerna för utbud och efterfrågan, i stället för den finansiella spekulationens intresse av 
volatilitet.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja ordnade prissättnings- och 
avvecklingsvillkor.

(c) sörja för att inga avbrott förekommer i 
den underliggande marknadens 
prisbildningsfunktion och 
avvecklingsvillkor.

Motivering

Det centrala målet med regleringen av råvarumarknaderna måste vara att ge producenter 
och konsumenter inom realekonomin möjlighet att göra risksäkringar på en ordnad marknad 
till priser som både i termer av nivå och volatilitet representerar de grundläggande 
faktorerna för utbud och efterfrågan, i stället för den finansiella spekulationens intresse av 
volatilitet.

Ändringsförslag 22
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska när de fastställer 
begränsningarna se till att de legitima 
intressena hos marknadsdeltagare som 
bedriver äkta risksäkringsverksamhet 
respekteras.

Motivering

Om de spekulativa intressena är mycket större än risksäkringsintressena riskerar 
marknaderna att styras mer av tillgången på kapital från fonder än av långsiktiga faktorer.
Det är viktigt att klargöra att i en sådan situation fungerar marknaden inte till fördel för dem 
som har oundvikliga exponeringar mot råvaruprisrisker. Tillsynsmyndigheterna bör, liksom i 
USA, ges befogenhet att vidta åtgärder för att motverka eventuella hot mot den ekonomiska 
marknadsnyttan av äkta risksäkring.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel.
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning, deras användning av de 
kontrakt som tagits upp till handel och
egenskaperna hos den underliggande 
råvarumarknaden, inklusive mönster för 
produktion, konsumtion och transport till 
marknaden. De bör särskilt skilja mellan 
positioner som objektivt minskar de risker 
som direkt hör samman med 
affärsverksamhet relaterad till råvaran 
och andra positioner.

Motivering

En tröskel bär inte hänvisa till antalet kontrakt som en person kan ingå. Beroende på 
marknadsstrukturen kan automatiska trösklar ha negativa effekter på handelsplatsernas 
likviditet. Om en tröskel skulle tillämpas på ett råvaruderivat bör den hänvisa till de öppna 
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positionerna (både i artikel 59 och artikel 72.1 g. Jämför med artikel 60.1. I detta hänseende 
bör utnyttjandet av kontroller av positioner vara ett tillägg och inte ett alternativ till 
utnyttjandet av positionslimiter. Vid fastställandet av sådana gränser bör dock en skillnad 
göras mellan positioner som hör samman med kommersiell verksamhet när det gäller råvaror 
och andra positioner.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Handelsföretag ska inte omfattas av 
positionslimiter avseende produkter som 
används för riskhanteringsverksamhet 
eller för att uppfylla krav på efterlevnad.

Motivering

Om man begränsar företags positioner på derivatmarknaden kommer deras förmåga att 
hantera risker på ett effektivt sätt eller att få tillträde till utsläppsrättsmarknader också att 
begränsas, vilket i slutändan kommer att leda till en höjning av kostnaderna och den 
allmänna risknivån inom den sektor de tillhör. Det kan även tvinga dem till att söka efter 
möjligheter till risksäkring inom andra mindre likvida och mer riskfyllda marknader. Den 
positionshanteringsstrategi som anges i artikel 35.1 i MiFIR-förordningen är ett bättre 
alternativ.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna eller 
arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

2. Reglerade marknader och
MTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna eller 
arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.



AD\903603SV.doc 21/27 PE486.104v02-00

SV

Motivering

Överdriven spekulation i råvaror måste förbjudas. I detta hänseende bör utnyttjandet av 
kontroller av positioner vara ett tillägg och inte ett alternativ till utnyttjandet av 
positionslimiter. Vid fastställandet av sådana gränser bör dock en skillnad göras mellan 
positioner som hör samman med kommersiell verksamhet när det gäller råvaror och andra 
positioner.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa begränsningarna 
eller de alternativa arrangemangen 
avseende antalet kontrakt som en person 
kan ingå under en angiven tidsperiod och 
den erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa begränsningarna 
eller de alternativa arrangemangen 
avseende de öppna positioner i ett 
råvaruderivat som en person kan inneha
och den erforderliga motsvarande verkan 
av de alternativa arrangemang som inrättats 
i enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar eller alternativa 
arrangemang som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

Motivering

Automatiska trösklar bör inte krävas för alternativa arrangemang. Beroende på 
marknadsstrukturen kan automatiska trösklar ha negativa effekter på transparenta 
handelsplatsers likviditet och riskerar att öka OTC-handeln. En tröskel bär inte hänvisa till 
antalet kontrakt som en person kan ingå. Om en tröskel skulle tillämpas på ett råvaruderivat
bör den hänvisa till de öppna positionerna (både i artikel 59 och artikel 72.1 g.).

Ändringsförslag 27
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa begränsningarna 
eller de alternativa arrangemangen 
avseende antalet kontrakt som en person 
kan ingå under en angiven tidsperiod och 
den erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa begränsningarna 
eller de alternativa arrangemangen 
avseende de exponeringar mot 
råvaruderivat som en person kan inneha
under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar ska 
rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner i 
realtid, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar ska 
rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner 
veckovis, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.
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Motivering

Rapporteringskraven måste ha rimliga proportioner för de icke-finansiella företagen.
Plattformer behöver inte realtidsupplysningar för att kunna tillhandahålla veckovisa 
positionsrapporter. Realtidsrapportering skulle bli extremt kostsamt och betungande för de 
icke-finansiella företagen.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I syfte att effektivt utföra sina 
uppgifter relaterade till 
råvarumarknaderna och samordningen 
av tillsynsuppdrag mellan de utsedda 
nationella behöriga myndigheterna med 
ansvar för dessa marknader, ska Esma 
inrätta en särskild råvaruavdelning.

Motivering

Råvarumarknadens nyckelroll kräver särskild expertis. Det är viktigt att Esma förfogar över 
en särskild och specialiserad avdelning för detta område för att kunna övervaka 
råvarumarknaderna på ett sätt som gynnar risksäkrare, den bredare ekonomin och de 
privatpersoner vars liv påverkas av råvarupriser.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 93 ska medges på obestämd tid
från och med dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 93 ska medges för en period av 
fem år från och med dagen för detta 
direktivs ikraftträdande.

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
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tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa 
bestämmelser från och med den […], med 
undantag för de bestämmelser som 
införlivar artikel 67.2 vilka ska tillämpas 
från och med den [2 år efter 
tillämpningsdatumet för resten av 
direktivet].

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa 
bestämmelser från och med den […], med 
undantag för de bestämmelser som 
införlivar artikel 67.2 vilka ska tillämpas 
från och med den *.

Medlemsstaterna ska först den …** 
tillämpa dessa åtgärder på personer vars 
huvudsakliga verksamhet är att handla 
för egen räkning med råvaror och/eller 
råvaruderivat.
Stycket 3 i gällande direktiv ska tillämpas 
när de personer vars huvudsakliga 
verksamhet är att handla för egen 
räkning med råvaror och/eller 
råvaruderivat ingår i en grupp vars 
huvudsakliga verksamhet är 
tillhandahållande av andra 
investeringstjänster i den mening som 
avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster enligt 
direktiv 2000/12/EG.
___________
* EUT: för in datum – två år efter det att 
detta direktiv trätt i kraft.
** EUT: för in datum – två år efter det att 
den allmänna tillämpningen av 
bestämmelserna i detta direktiv inletts, i 
enlighet med stycke 3.

Motivering

MiFIR kommer i framtiden att tillämpas på nya aktörer som inte tidigare omfattades av dess 
tillämpningsområde. Dessa kommer för första gången att bli tvungna att uppfylla 
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förordningens komplexa krav och omstrukturera sig enligt dessa i motsats till finansiella 
företag som endast behöver uppfylla ytterligare krav. Dessa företag kommer därför att 
behöva en längre tidsfrist för genomförandet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Bilaga I – avdelning C – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad 
och/eller en MTF-plattform.

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad 
och/eller en MTF-plattform och som inte 
ingås för kommersiella ändamål och som 
har samma egenskaper som andra 
derivatinstrument.

Motivering

Fysiskt avvecklade terminsprodukter är av avgörande betydelse för handelsföretag.
Konsekvenserna av att betrakta dem som finansiella instrument är inte rimliga för 
icke-finansiella företag och medför negativa följder avseende följande:
– Minskad möjlighet att använda det undantag för kompletterande verksamhet som anges i 

artikel 2.1 i.
– Efterlevnaden av förordningen om marknadsmissbruk.
– Ökad sannolikhet för att icke-finansiella företag kommer att inneha positioner utöver 

clearingtröskeln, enligt EMIR-förordningen, och för att de kommer att omfattas av 
clearingkravet.

– Fysiska terminskontrakt skulle komma att omfattas av positionslimiter.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Bilaga I – avdelning C - led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
icke börshandlade terminskontrakt
(forwards) och varje annat derivatkontrakt 
som avser råvaror, som kan avvecklas 
fysiskt, som inte omnämns i C punkt 6 och 
som inte är för kommersiella ändamål, som 

7) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
icke börshandlade terminskontrakt
(forwards) och varje annat derivatkontrakt 
som avser råvaror, som inte är avsedda att
avvecklas fysiskt, som inte omnämns i 
C punkt 6 och som inte är för kommersiella 
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anses ha egenskaper som andra derivat 
avseende finansiella instrument, med 
utgångspunkt från bland annat om clearing 
och avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

ändamål, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om clearing och avveckling sker via 
erkända system för clearing , eller om de är 
föremål för regelmässiga 
marginalsäkerhetskrav.

Motivering

En reviderad definition av finansiella instrument relaterade till råvaror genom ett explicit 
uteslutande av produkter som levereras i framtiden behövs för att slutgiltigt klargöra att 
dessa produkter inte kommer att betraktas som derivatinstrument oavsett handelsplats. Detta 
förslag skulle anpassa EU-lagstiftningen till definitionen av swappar i Dodd Frank-akten i 
USA.
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