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Ändringsförslag 21
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 23 september 2009 antog 
kommissionen förslag till tre förordningar 
om inrättande av ett EU-system för 
finansiell tillsyn, inklusive inrättandet av 
tre EU-tillsynsmyndigheter, för en 
konsekvent tillämpning av 
unionslagstiftningen och införande av 
gemensamma standarder och praxis av hög 
kvalitet för tillsyn och övervakning. 
Myndigheterna är Europeiska 
bankmyndigheten (EBA), som inrättats 
genom förordning …/…EU…, Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA), som inrättats genom förordning 
…/…EU…, och Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), 
som inrättats genom förordning …/…EU.

(3) Den 23 september 2009 antog 
kommissionen förslag till tre förordningar 
om inrättande av ett EU-system för 
finansiell tillsyn, inklusive inrättandet av 
tre EU-tillsynsmyndigheter, för en 
konsekvent tillämpning av 
unionslagstiftningen och införande av 
gemensamma standarder och praxis av hög 
kvalitet för tillsyn och övervakning. 
Myndigheterna är Europeiska 
tillsynsmyndigheten (Europeiska 
bankmyndigheten) (EBA), som inrättats 
genom förordning (EU) nr 1093/2010, 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten) (ESMA), som 
inrättats genom förordning (EU) 
nr 1094/2010, och Europeiska 
tillsynsmyndigheten (Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten) (EIOPA), 
som inrättats genom förordning (EU) 
nr 1095/2010. Dessa myndigheter spelar 
en central roll för att säkra finanssektorns 
stabilitet. Det är därför mycket viktigt att 
hela tiden säkerställa att utvecklingen av 
deras arbete får hög politisk prioritet och 
att de får tillräckligt med resurser. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) OTC-derivat (”over-the-counter”, 
OTC) är inte överblickbara, eftersom de är 
privata avtal och alla uppgifter om dem 
vanligtvis bara är tillgängliga för 
avtalsparterna. De skapar ett komplicerat 
nät av beroenden som kan göra det svårt att 
bedöma deras riskers natur och omfattning. 
Finanskrisen har visat att sådana 
egenskaper vid marknadsoro ökar 
osäkerheten och därmed innebär risker för 
den finansiella stabiliteten. I denna 
förordning skapas förutsättningar för att 
begränsa dessa risker och förbättra 
derivatavtals överblickbarhet.

(4) OTC-derivat (”over-the-counter”, 
OTC) är inte överblickbara, eftersom de är 
privata avtal och alla uppgifter om dem 
vanligtvis bara är tillgängliga för 
avtalsparterna. De skapar ett komplicerat 
nät av beroenden som kan göra det svårt att 
bedöma deras riskers natur och omfattning. 
Finanskrisen har visat att sådana 
egenskaper vid marknadsoro ökar 
osäkerheten och därmed innebär risker för 
den finansiella stabiliteten. I denna 
förordning skapas förutsättningar för att 
begränsa dessa risker genom att förbättra 
derivatavtals transparens. Större 
OTC-transparens kommer också att 
främja förtroendet mellan 
marknadsaktörer, underlätta effektiv 
prisbildning, stärka investerarskyddet och 
ge förbättrade tidiga varningssignaler för 
uppkomst av och storlek på framväxande 
problem.

Or. en

Ändringsförslag 23
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) OTC-derivat (”over-the-counter”, 
OTC) är inte överblickbara, eftersom de är 
privata avtal och alla uppgifter om dem 
vanligtvis bara är tillgängliga för 
avtalsparterna. De skapar ett komplicerat 
nät av beroenden som kan göra det svårt att 
bedöma deras riskers natur och omfattning. 
Finanskrisen har visat att sådana 
egenskaper vid marknadsoro ökar 
osäkerheten och därmed innebär risker för 
den finansiella stabiliteten. I denna 

(4) OTC-derivat (”over-the-counter”, 
OTC) är inte överblickbara, eftersom de är 
privata avtal och alla uppgifter om dem 
vanligtvis bara är tillgängliga för 
avtalsparterna. Det är av största vikt att 
dessa finansiella instrument blir mer 
transparenta och tillgängliga. De skapar 
ett komplicerat nät av beroenden som kan 
göra det svårt att bedöma deras riskers 
natur och omfattning. Finanskrisen har 
visat att sådana egenskaper vid 
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förordning skapas förutsättningar för att 
begränsa dessa risker och förbättra 
derivatavtals överblickbarhet.

marknadsoro ökar osäkerheten och därmed 
innebär risker för den finansiella 
stabiliteten. I denna förordning skapas 
förutsättningar för att begränsa dessa risker 
och förbättra derivatavtals överblickbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 23 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att möjliggöra en mer omfattande 
överblick över marknaden bör både 
clearade och ej clearade avtal inrapporteras 
till transaktionsregister.

(23) För att möjliggöra en mer omfattande 
överblick över marknaden bör både 
clearade och ej clearade avtal inrapporteras 
till transaktionsregister inom en kort 
tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 25
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 25 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det bör finnas effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder i fråga om clearing- och 
rapporteringskraven. Medlemsstaterna bör 
tillämpa dessa påföljder så att det inte 
minskar reglernas effektivitet.

(25) Det bör finnas effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder i fråga om clearing- och 
rapporteringskraven. Medlemsstaterna bör 
tillämpa dessa påföljder så att det inte 
minskar reglernas effektivitet.
Medlemsstaterna bör se till att de 
påföljder som utdöms redovisas offentligt 
och att bedömningsrapporterna om 
existerande reglers effektivitet 
regelbundet offentliggörs.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 37 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) En central motpart bör ha ett sunt 
riskhanteringssystem för hantering av 
kreditrisker, likviditetsrisker, operativa och 
andra risker, inbegripet risker som det 
utsätts för eller utsätter andra enheter för 
till följd av beroendeförhållanden. En 
central motpart bör ha lämpliga 
förfaranden och mekanismer som klarar en 
clearingmedlems obestånd. För att 
minimera obeståndets spridningsrisker bör 
den centrala motparten ha strikta 
deltagandekrav, erhålla lämpliga 
marginalsäkerheter, ha en obeståndsfond 
och andra finansiella medel för att täcka 
eventuella förluster.

(37) En central motpart bör ha ett sunt 
riskhanteringssystem för hantering av 
kreditrisker, likviditetsrisker, operativa och 
andra risker, inbegripet risker som det 
utsätts för eller utsätter andra enheter för 
till följd av beroendeförhållanden. En 
central motpart bör ha lämpliga 
förfaranden och mekanismer som klarar en 
clearingmedlems obestånd. För att 
minimera obeståndets spridningsrisker bör 
den centrala motparten ha strikta 
deltagandekrav, erhålla lämpliga 
marginalsäkerheter, ha en obeståndsfond 
och andra finansiella medel för att täcka 
eventuella förluster. En central motpart 
bör inom ramen för sin 
riskhanteringsfunktion och för att täcka 
sina exponeringar mot sina 
clearingmedlemmar endast acceptera 
mycket likvida säkerheter med minimal 
kredit- och marknadsrisk. De typer av 
tillgångar som kan accepteras som 
säkerhet skulle till viss del kunna 
anpassas till motpartens karaktär. När det 
gäller icke-finansiella motparter skulle en 
central motpart i förekommande fall 
kunna acceptera bankgarantier eller 
motsvarande tillgångar som säkerhet. 

Or. en
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Ändringsförslag 27
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 47 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För en effektiv tillsyn av 
transaktionsregister bör värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ha befogenhet att 
genomföra utredningar och kontroller på 
plats.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 28
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) oberoende styrelseledamot: en 
styrelseledamot som inte har någon affärs-, 
familje- eller annan relation som kan 
föranleda en intressekonflikt med den 
centrala motparten, dess 
majoritetsaktieägare, ledning eller 
clearingmedlemmar eller motsvarande 
ledning,

(21) oberoende styrelseledamot: en 
styrelseledamot som inte har någon 
tidigare eller nuvarande affärs-, familje-
eller annan relation som kan föranleda en 
intressekonflikt med den centrala 
motparten, dess majoritetsaktieägare, 
ledning eller clearingmedlemmar eller 
motsvarande ledning,

Or. en

Ändringsförslag 29
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En finansiell motpart ska cleara alla 
OTC-derivatavtal som anses godtagbara 

1. En finansiell motpart och en 
icke-finansiell motpart enligt artikel 7.2 
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enligt artikel 4 och som ingåtts med andra 
finansiella motparter till de relevanta 
centrala motparter som är förtecknade i 
registret enligt artikel 4.4.

ska cleara alla OTC-derivatavtal som anses 
godtagbara enligt artikel 4 och som ingåtts 
med andra finansiella motparter till de 
relevanta centrala motparter som är 
förtecknade i registret enligt artikel 4.4.
Det ska inte läggas något clearingkrav på 
någon av motparterna om åtminstone en 
av dem är en icke-finansiell motpart som 
ligger under clearingtröskeln.

Or. en

Ändringsförslag 30
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En finansiell motpart ska cleara alla 
OTC-derivatavtal som anses godtagbara 
enligt artikel 4 och som ingåtts med andra 
finansiella motparter till de relevanta 
centrala motparter som är förtecknade i 
registret enligt artikel 4.4.

1. En finansiell motpart ska cleara alla 
OTC-derivatavtal som anses godtagbara 
enligt artikel 4 och som ingåtts med andra 
finansiella motparter till de relevanta 
centrala motparter som är förtecknade i 
registret enligt artikel 4.4. Det ska inte 
läggas något clearingkrav på någon av 
motparterna om åtminstone en av dem är 
en icke-finansiell motpart som ligger 
under clearingtröskeln enligt artikel 7.2.

Or. en

Ändringsförslag 31
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En finansiell motpart ska cleara alla 
OTC-derivatavtal som anses godtagbara 
enligt artikel 4 och som ingåtts med andra 

1. En finansiell motpart och en 
icke-finansiell motpart enligt artikel 7.2 
ska cleara alla OTC-derivatavtal som anses 
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finansiella motparter till de relevanta 
centrala motparter som är förtecknade i 
registret enligt artikel 4.4.

godtagbara enligt artikel 4 och som ingåtts 
med andra finansiella motparter till de 
relevanta centrala motparter som är 
förtecknade i registret enligt artikel 4.4.

Or. en

Motivering

Om en icke-finansiell motpart inte överskrider clearingtröskeln bör denne inte tvingas att 
cleara sina OTC-derivatavtal bara för att dess motpart är ett finansinstitut eller en 
icke-finansiell motpart som överskrider denna tröskel. Annars skulle hela tröskelmetoden och 
testet enligt artikel 7.4 vara meningslösa. Detta skulle också få den oavsedda följden att 
icke-finansiella motparter skulle undvika att genomföra transaktioner med finansinstitut.

Ändringsförslag 32
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Clearingkravet enligt första stycket ska 
inte tillämpas på OTC-derivatavtal som en 
finansiell motpart eller icke-finansiell 
motpart enligt artikel 7.2 ingår med sitt 
moderbolag, dotterbolag eller ett annat 
dotterbolag till sitt moderbolag.

Or. en

Motivering

Icke-finansiella enheter använder ofta en enda enhet för att minska koncernrisker. Därför bör 
det vara möjligt att överföra affärsrisker inom koncernen utan att detta utlöser rapporterings-
och clearingkraven. I många fall kan det finnas rättsliga bestämmelser som avgör vilka 
företagskoncerner som kan använda sig av externa motparter för att minska affärsriskerna. 
Undantag för koncerninterna transaktioner tillåts även i annan viktig 
finansmarknadslagstiftning (t.ex. MiFID).
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Ändringsförslag 33
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter enligt artikel 7.2 som ingår 
godtagbara OTC-derivatavtal med enheter 
från tredjeland.

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter enligt artikel 7.2 som ingår 
godtagbara OTC-derivatavtal med enheter 
från tredjeland som likaledes är antingen 
finansiella motparter eller icke-finansiella 
motparter som överskrider 
clearingtröskeln.

Or. en

Ändringsförslag 34
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter enligt artikel 7.2 som ingår 
godtagbara OTC-derivatavtal med enheter 
från tredjeland.

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter enligt artikel 7.2 som ingår 
godtagbara OTC-derivatavtal med enheter 
från tredjeland. Clearingkravet ska inte 
utlösas av att icke clearingpliktiga 
icke-finansiella motparter ingår 
OTC-derivatavtal med andra finansiella 
eller icke-finansiella motparter.

Or. de

Ändringsförslag 35
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter enligt artikel 7.2 som ingår 
godtagbara OTC-derivatavtal med enheter 
från tredjeland.

Det ska inte läggas något clearingkrav på 
någon av motparterna om åtminstone en 
av dem är en icke-finansiell motpart som 
ligger under clearingtröskeln enligt
artikel 7.2.

Or. en

Motivering

Om en icke-finansiell motpart inte överskrider clearingtröskeln bör denne inte tvingas att 
cleara sina OTC-derivatavtal bara för att dess motpart är ett finansinstitut eller en 
icke-finansiell motpart som överskrider denna tröskel. Annars skulle hela tröskelmetoden och 
testet enligt artikel 7.4 vara meningslösa. Detta skulle också få den oavsedda följden att 
icke-finansiella motparter skulle undvika att genomföra transaktioner med finansinstitut.

Ändringsförslag 36
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter enligt artikel 7.2 som ingår 
godtagbara OTC-derivatavtal med enheter 
från tredjeland.

Clearingkravet ska också tillämpas på 
finansiella motparter och icke-finansiella 
motparter som överskrider 
clearingtröskeln enligt artikel 7.2 som 
ingår godtagbara OTC-derivatavtal med 
enheter från tredjeland.

Or. en

Motivering

Tillägget är nödvändigt för att göra texten tydligare.
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Ändringsförslag 37
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Clearingkravet enligt ovanstående stycken 
ska inte tillämpas på OTC-derivatavtal 
som en finansiell motpart eller 
icke-finansiell motpart ingår med sitt 
moderbolag, ett dotterbolag eller ett annat 
dotterbolag till sitt moderbolag.

Or. de

Motivering

Interna transaktioner inom ramen för likviditets- eller riskhanteringen inom en företagsgrupp 
bör undantas från kravet på clearing via central motpart, eftersom det annars skulle saknas 
incitament för att inrätta en effektiv likviditets- och riskhantering inom gruppen.

Ändringsförslag 38
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ovanstående styckena ska inte 
tillämpas på OTC-derivatavtal som ett 
finansinstitut eller icke-finansinstitut 
ingår med sitt moderbolag, ett dotterbolag 
eller ett annat dotterbolag till sitt 
moderbolag.

Or. de

Motivering

Interna transaktioner inom ramen för likviditets- eller riskhanteringen inom en företagsgrupp 
bör undantas från kravet på clearing via central motpart, eftersom det annars skulle saknas 
incitament för att inrätta en effektiv likviditets- och riskhantering inom gruppen.
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Ändringsförslag 39
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det datum från vilket clearingkravet ska 
gälla.

b) Det datum från vilket clearingkravet ska 
gälla vilket inte ska vara tidigare än det 
datum då denna förordning träder i kraft, 
och den tidshorisont inom vilken 
motparter eller kategorier av motparter 
blir föremål för clearingkravet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Före beslut ska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd och vid behov rådfråga 
behöriga myndigheter i tredjeländer.

Före beslut ska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten genomföra ett 
offentligt samråd och rådfråga behöriga 
europeiska myndigheter respektive 
behöriga myndigheter i tredjeländer som 
är ansvariga för specifika 
handelsmarknader. Deras sakutlåtande 
ska beaktas inför beslut om huruvida 
clearingkravet enligt artikel 3 ska gälla 
för en derivattyp.

Or. de

Ändringsförslag 41
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grund av de inte lämpar sig för 
standardisering ska från det clearingkrav 
enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel i 
synnerhet följande 
råvarumarknadsderivattyper undantas: 
– Långfristiga energiinköps- och 
energileveransavtal.
– Energiinköps- och energileveransavtal 
med volymflexibilitet.
– Energiinköps- och energileveransavtal 
med ”take or pay-skyldigheter”.
– Avtal med prisbindning till illikvida 
index eller index som inte fastställs 
dagligen.

Or. de

Ändringsförslag 42
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. För att säkerställa enhetliga villkor 
för tillämpningen av punkterna 3a och 3b 
får Esma utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder för att fastställa 
om motparterna eller OTC-derivatavtalen 
kan komma att utgöra ett hot mot 
finansmarknadernas funktion och 
integritet eller stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska genomförandestandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010*.
Esma ska överlämna sina förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
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kommissionen senast den 30 juni 2012.
____________
* EUT: Vänligen för in numret på 
förordningen som återfinns i dokument 
PE-CONS 42/10.

Or. en

Ändringsförslag 43
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På eget initiativ och i samråd med 
Europeiska systemrisknämnden ska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
kartlägga och meddela kommissionen de 
typer av derivatavtal som bör ingå i dess 
offentliga register, men som ingen central 
motpart ännu auktoriserats för.

5. På eget initiativ och i samråd med 
Europeiska systemrisknämnden samt efter 
samråd med europeiska myndigheter och 
tredjelandsmyndigheter som är ansvariga 
för specifika handelsmarknader ska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
kartlägga och meddela kommissionen de 
typer av derivatavtal som bör ingå i dess 
offentliga register, men som ingen central 
motpart ännu auktoriserats för.

Or. de

Ändringsförslag 44
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett transaktionsregister inte kan 
registrera uppgifterna i ett 
OTC-derivatavtal, ska finansiella motparter 
rapportera in uppgifter om sina positioner i 
dessa avtal till den behöriga myndighet 
som utsetts i enlighet med artikel 48 i 

2. Om ett transaktionsregister inte kan 
registrera uppgifterna i ett 
OTC-derivatavtal, ska finansiella motparter 
rapportera in uppgifter om sina 
OTC-derivatavtal till den behöriga 
myndighet som utsetts i enlighet med 
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direktiv 2004/39/EG. artikel 48 i direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Ändringsförslag 45
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers-
och marknadsmyndigheten utforma förslag 
till tekniska regleringsstandarder och 
överlämna dem till kommissionen.

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers-
och marknadsmyndigheten överlämna 
dessa förslag till tekniska 
regleringsstandarder till kommissionen, 
efter att ha genomfört offentliga samråd.

Or. en

Ändringsförslag 46
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal som 
överskrider den informationströskel som 
ska fastställas enligt punkt 3 a, ska den 
anmäla det till den behöriga myndighet 
som utsetts i enlighet med artikel 48 i 
direktiv 2004/39/EG, med motivering till
att den tar dessa positioner.

utgår

Sådan icke-finansiell motpart ska 
omfattas av rapporteringskravet enligt 
artikel 6.1.

Or. en
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Motivering

Clearingtröskeln tillhandahåller en tillräcklig grund för att fastställa en lämplig 
clearingpolicy. Informationströskeln skulle vara en ytterligare byråkratisk börda på 
icke-finansiella institut snarare än en fördel för OTC-derivatmarknaderna.

Ändringsförslag 47
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal som 
överskrider den clearingtröskel som ska 
fastställas enligt punkt 3 b, ska den 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 3 
med avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal.

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
nettopositioner och nettoexponeringar i 
OTC-derivatavtal som under en period på 
90 dagar i följd överskrider den 
clearingtröskel som ska fastställas enligt 
punkt 3 b, ska den omfattas av 
clearingkravet enligt artikel 3 med 
avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal och anmäla det till den 
behöriga myndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 48 i direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Motivering

Clearingtröskeln bör överskridas under 90 dagar i följd innan clearingkravet börjar 
tillämpas. Detta behövs för att undvika att ett kortvarigt överskridande av clearingtröskeln 
(t.ex. till följd av instabila marknadspriser) utlöser clearingkravet. Den berörda 
icke-finansiella motparten ska meddela den ansvariga myndigheten om ett sådant 
överskridande av clearingtröskeln.

Ändringsförslag 48
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal som 
överskrider den clearingtröskel som ska 
fastställas enligt punkt 3 b, ska den 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 3 
med avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal.

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal som 
överskrider den clearingtröskel som ska 
fastställas enligt punkt 3 b, ska den 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 3 
med avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal som överskrider 
clearingtröskeln och inte på ett objektivt 
mätbart sätt är direkt kopplade till 
affärsverksamheten enligt punkt 4.

Or. de

Ändringsförslag 49
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal som 
överskrider den clearingtröskel som ska 
fastställas enligt punkt 3 b, ska den 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 3 
med avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal.

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
nettopositioner och nettoexponeringar i 
OTC-derivatavtal som överskrider den 
clearingtröskel som ska fastställas enligt 
punkt 3 b, ska den omfattas av 
clearingkravet enligt artikel 3 med 
avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal som överskrider 
clearingtröskeln 90 dagar i följd.

Or. de

Motivering

Det är orimligt att inte vid beräkningen av positioner beakta de transaktioner som på ett 
objektivt mätbart sätt är direkt kopplade till affärsverksamheten och ändå är underkastade ett 
clearingkrav då clearingtröskeln överskrids.
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Ändringsförslag 50
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal som
överskrider den clearingtröskel som ska 
fastställas enligt punkt 3 b, ska den 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 3 
med avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal.

2. Om en icke-finansiell motpart tar 
positioner i OTC-derivatavtal så att 
genomsnittspositionen under 90 dagar i 
följd överskrider den tröskel som ska 
fastställas enligt punkt 3 b, ska den 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 3 
med avseende på alla sina godtagbara 
OTC-derivatavtal.

Or. en

Ändringsförslag 51
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid beräkningen av positionerna 
enligt punkt 2 får inte OTC-derivatavtal 
beaktas som en icke-finansiell motpart 
har ingått och som på ett objektivt mätbart 
sätt är direkt kopplade till denna motparts 
affärsverksamhet eller 
likviditetsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 52
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationströskeln. utgår

Or. en

Motivering

Det är oklart hur en icke-finansiell motpart skulle fastställa att OTC-derivat är ”direkt 
kopplade till motpartens affärsverksamhet på ett objektivt mätbart sätt”. Det bör ske en 
analys av de andra icke-IAS 39-derivattransaktionerna. Denna analys skulle genomföras av 
företaget självt och intygas av en oberoende extern revisor. För att uppnå högsta möjliga 
kvalitet på rapporterna och tillse att de är seriösa kan tillsynsorganet få rätt att utföra 
stickprovsinspektioner och ställa frågor som företaget skulle vara rättsligt skyldigt att svara 
på. 

Ändringsförslag 53
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kriterier för att avgöra om 
OTC-derivatavtal på ett objektivt mätbart 
sätt är direkt kopplade till en 
icke-finansiell motparts affärsverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 54
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kriterier för att avgöra om 
OTC-derivatavtal på ett objektivt mätbart 
sätt är direkt kopplade till en 
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icke-finansiell motparts affärsverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 55
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier enligt vilket ett 
OTC-derivatavtal på ett objektivt mätbart 
sätt anses vara direkt kopplade till 
affärsverksamhet. De tekniska 
regleringsstandarder som avses i första 
stycket ska beakta befintliga förordningar 
och allmänt accepterade standarder och 
revisionsförfaranden.

Or. en

Motivering

Det är oklart hur en icke-finansiell motpart skulle fastställa att OTC-derivat är ”direkt 
kopplade till motpartens affärsverksamhet på ett objektivt mätbart sätt”. Det bör ske en 
analys av de andra icke-IAS 39-derivattransaktionerna. Denna analys skulle genomföras av 
företaget självt och intygas av en oberoende extern revisor. För att uppnå högsta möjliga 
kvalitet på rapporterna och tillse att de är seriösa kan tillsynsorganet få rätt att utföra 
stickprovsinspektioner och ställa frågor som företaget skulle vara rättsligt skyldigt att svara 
på. 

Ändringsförslag 56
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa tekniska regleringsstandarder ska 
inbegripa redan befintliga 
lagstiftningsbestämmelser samt allmänt 
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accepterade standarder och 
revisionsförfaranden.

Or. de

Motivering

En analys bör genomföras som går längre än IAS 39-standarderna. Analysen ska genomföras 
av företaget självt och därefter intygas av en oberoende extern revisor. För att garantera att 
denna analys håller bästa möjliga kvalitet, bör tillsynsmyndigheten ha rätt att kontrollera och 
konsultera företaget.

Ändringsförslag 57
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa tekniska regleringsstandarder ska 
inbegripa redan befintliga lagar samt 
allmänt accepterade standarder och 
revisionsförfaranden.

Or. de

Motivering

En analys bör genomföras som går längre än IAS 39-standarderna. Analysen ska genomföras 
av företaget självt och därefter intygas av en oberoende extern revisor. För att garantera att 
denna analys håller bästa möjliga kvalitet, bör tillsynsmyndigheten ha rätt att kontrollera och 
konsultera företaget.

Ändringsförslag 58
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bägge trösklarna ska fastställas med Bägge trösklarna ska fastställas med 
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utgångspunkt från vilken systemvikt en 
motparts samlade nettopositioner och 
nettoexponeringar har per derivattyp.

utgångspunkt från vilken systemvikt en 
motparts samlade nettopositioner och 
nettoexponeringar har per OTC-derivattyp.
Systemvikten för de samlade 
nettopositionerna och 
nettoexponeringarna av OTC-derivat ska 
på basis av lämpliga kvantitativa och 
kvalitativa kriterier fastställas per 
OTC-derivattyp. Därvid ska särskilt 
kreditriskexponeringar i samband med 
avtal med systemrelevanta finansinstitut 
beaktas.

Or. de

Motivering

Förordningen bör innehålla de väsentligaste kriterierna för att fastställa tröskelvärden och 
inte överlämna detta till enbart Esma. Clearingkravet bör ses mot bakgrund av den grad av 
systemrisk som icke-finansinstitut förorsakar i samband med OTC-derivatavtal inom 
EU:s finanssystem.

Ändringsförslag 59
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemvikten för de samlade 
nettopositionerna och 
nettoexponeringarna av OTC-derivat ska 
bedömas på basis av lämpliga kvantitativa 
och kvalitativa kriterier per 
OTC-derivattyp, särskilt avseende 
kreditriskexponeringar mot 
systemrelevanta finansinstitut.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid beräkningen av positionerna enligt 
punkt 2 får inte OTC-derivatavtal beaktas 
som en icke-finansiell motpart har ingått 
och som är direkt kopplade till motpartens 
affärsverksamhet på ett objektivt mätbart 
sätt.

4. Vid beräkningen av positionerna enligt
punkt 2 får inte OTC-derivatavtal beaktas 
som en icke-finansiell motpart har ingått 
och som är direkt kopplade till motpartens 
affärsverksamhet på ett objektivt mätbart 
sätt. Direkt kopplade till motpartens 
affärsverksamhet på ett objektivt mätbart 
sätt är i synnerhet sådana affärer som 
tjänar till att säkra eller optimera 
affärsverksamheten.

Or. de

Ändringsförslag 61
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid beräkningen av positionerna enligt 
punkt 2 får inte OTC-derivatavtal beaktas 
som en icke-finansiell motpart har ingått 
och som är direkt kopplade till motpartens
affärsverksamhet på ett objektivt mätbart 
sätt.

4. Vid beräkningen av positionerna enligt 
denna artikel får inte OTC-derivatavtal 
beaktas som en icke-finansiell motpart har 
ingått och som på ett objektivt mätbart sätt
är direkt kopplade till affärsverksamhet 
som utförs av denna motpart, 
moderbolaget eller dotterbolaget till 
denna motpart eller ett annat dotterbolag 
till moderbolaget.

Or. en

Motivering

Icke-finansiella enheter använder ofta en enda enhet för att minska koncernrisker. Därför bör 
det vara möjligt att överföra affärsrisker inom koncernen utan att detta utlöser rapporterings-
och clearingkraven. I många fall kan det finnas rättsliga bestämmelser som avgör vilka 
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företagskoncerner som kan använda sig av externa motparter för att minska affärsriskerna. 
Undantag för koncerninterna transaktioner tillåts även i annan viktig 
finansmarknadslagstiftning (t.ex. MiFID).

Ändringsförslag 62
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid beräkningen av positionerna enligt 
punkt 2 får inte OTC-derivatavtal beaktas 
som en icke-finansiell motpart har ingått 
och som är direkt kopplade till motpartens 
affärsverksamhet på ett objektivt mätbart 
sätt.

4. Vid beräkningen av positionerna enligt 
punkt 2 får inte OTC-derivatavtal beaktas 
som en icke-finansiell motpart har ingått 
och som på ett objektivt mätbart sätt är 
direkt kopplade till en minskning av de 
marknads- och kreditrisker som
motpartens affärsverksamhet är exponerad 
för.

Or. en

Ändringsförslag 63
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det clearingkrav som avses i 
artikel 3.1 ska inte gälla för 
OTC-derivatavtal som ingåtts av denna 
icke finansiella motpart före det datum då 
denna icke-finansiella motpart blir 
föremål för detta clearingkrav.

Or. en

Motivering

Om en icke-finansiell motpart måste cleara alla sina existerande OTC-derivatavtal 
(omedelbart) efter att clearingtröskeln överskridits, kommer detta att innebära att alla företag 
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åläggs ett clearingkrav. Detta skulle resultera i ett ”clearingstup” och en ”clearingchock”. 
Icke-finansiella motparter blir tvungna att cleara hela sin OTC-derivatportfölj genast. Detta 
kommer att leda till avsevärda likviditetsrisker.

Ändringsförslag 64
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Clearingkravet ska fortsätta att gälla 
så länge som den icke-finansiella 
motpartens nettopositioner och 
nettoexponeringar i OTC-derivatavtal 
överskrider clearingtröskeln och ska 
upphöra så snart som dessa 
nettopositioner och nettoexponeringar 
underskrider clearingtröskeln.

Or. en

Motivering

Förordningen är otydlig när det gäller clearingbehandlingen. En icke-finansiell motpart bör 
alltid undantas från clearingkravet om dess positioner i OTC-derivatavtal är eller faller 
under clearingtröskeln. Annars uppstår en diskriminering mellan icke-finansiella motparter 
som inte överskrider clearingtröskeln och de icke-finansiella motparter som faller under 
denna.

Ändringsförslag 65
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiella motparter eller de 
icke-finansiella motparter som anges i 
artikel 7.2, vilka ingår ett OTC-derivatavtal 

1. Finansiella motparter eller de 
icke-finansiella motparter som anges i 
artikel 7.2, vilka ingår ett OTC-derivatavtal 
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som inte clearas via en central motpart, ska 
se till att det har införts lämpliga 
förfaranden och system för att mäta, 
övervaka och begränsa operativa risker och 
kreditrisker, och då minst följande:

som inte clearas via en central motpart, ska 
se till att det har införts lämpliga 
förfaranden och system för att mäta, 
övervaka och begränsa operativa risker och 
kreditrisker, och då särskilt följande:

Or. de

Ändringsförslag 66
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av punkt b ska 
utestående kontrakts värde uppdateras 
dagligen och riskhanteringsförfarandena 
bör kräva att en exakt och väl separerad 
säkerhet överlämnas i tid eller kräva ett 
lämpligt och proportionerligt 
kapitalinnehav.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 67
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven i leden a och b ska bara gälla för 
sådana icke-finansinstitut som omfattas 
av clearingkravet enligt artikel 7.2 och 
bara från den tidpunkt då clearingkravet 
börjar gälla.

Or. de
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Motivering

Skulle riskbegränsningstekniken enligt artikel 8 också gälla för icke-finansinstitut, trots att de 
inte omfattas av clearingkravet, skulle principen om undantag för icke-finansinstitut från 
clearingkravet förbytas till motsatsen.

Ändringsförslag 68
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta tekniska regleringsstandarder som 
anger längsta tidsintervallet mellan 
ingåendet av ett OTC-derivatavtal och 
godkännandet enligt punkt 1 a.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 69
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De regleringsstandarder som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med 
[artikel 7–7 d] i förordning …/… 
[förordningen om europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten].

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 70
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2012 ska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
överlämna förslag till dessa tekniska 
regleringsstandarder till kommissionen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 71
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta tekniska regleringsstandarder om 
erforderliga system och säkerhets- och 
kapitalnivåer för att uppfylla punkt 1 b 
och punkt 1 andra stycket.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 72
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende av partens rättsliga form ska de 
tekniska regleringsstandarderna enligt 
första stycket antas antingen i enlighet 
med [artikel 7–7 d] i förordning …/… 
[Europeiska bankmyndigheten], 
[artikel 7–7 d] i förordning …/… 

utgår
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[värdepappers- och 
marknadsmyndigheten] eller [artikel 7–
7 d] i förordning …/… [Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten].

Or. de

Ändringsförslag 73
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2012 ska nämnda 
myndigheter gemensamt överlämna ett 
förslag till dessa tekniska 
regleringsstandarder till kommissionen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 74
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska införa 
bestämmelser om påföljder vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
avdelning och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. 
Påföljderna ska åtminstone innebära böter. 
Påföljderna i fråga ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

1. Medlemsstaterna ska införa 
bestämmelser om påföljder vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
avdelning och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. 
Påföljderna ska åtminstone innebära böter. 
Påföljderna i fråga ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.
Medlemsstaterna ska samråda med Esma 
innan de fastställer och anpassar sina 
bestämmelser om påföljder.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
myndigheter som ansvarar för tillsynen av 
finansiella motparter, och i tillämpliga fall 
icke-finansiella motparter, offentliggör alla 
påföljder som utdömts för överträdelser av 
artiklarna 3–8, förutsatt att detta inte 
allvarligt drabbar finansmarknaden eller 
åsamkar de berörda parterna 
oproportionerligt stora skador.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
myndigheter som ansvarar för tillsynen av 
finansiella motparter, och i tillämpliga fall 
icke-finansiella motparter, offentliggör alla 
påföljder som utdömts för överträdelser av 
artiklarna 3–8, förutsatt att detta inte 
allvarligt drabbar finansmarknaden eller 
åsamkar de berörda parterna 
oproportionerligt stora skador.
Medlemsstaterna ska regelbundet 
offentliggöra bedömningsrapporter om 
hur effektiva deras bestämmelser om 
påföljder är.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har tillräckliga 
tillsyns- och utredningsbefogenheter för att 
fullgöra sina uppdrag.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har tillräckliga 
resurser och tillsyns- och 
utredningsbefogenheter för att fullgöra sina 
uppdrag.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten eller annan 
myndighet ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, kollegiet och andra 
berörda myndigheter om centrala 
motparters krissituationer, inklusive sådan 
utveckling på finansmarknaderna som 
negativt kan inverka på marknadens 
likviditet och det finansiella systemets 
stabilitet i någon av de medlemsstater där 
den centrala motparten eller någon av dess 
clearingmedlemmar är etablerad.

Den behöriga myndigheten eller annan 
myndighet ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, kollegiet och andra 
berörda myndigheter om centrala 
motparters potentiella eller faktiska 
krissituationer, inklusive sådan utveckling 
på finansmarknaderna som negativt kan 
inverka på marknadens likviditet och det 
finansiella systemets stabilitet i någon av 
de medlemsstater där den centrala 
motparten eller någon av dess 
clearingmedlemmar är etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 78
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att täcka sin exponering mot sina 
clearingmedlemmar ska en central motpart 
endast godta mycket likvida säkerheter 
med minimala kredit- och marknadsrisker. 
Den ska göra lämpliga avdrag (”haircuts”) 
vid värderingen som återspeglar den 
potentiella värdeminskningen mellan den 
senaste värderingen av dem och den 
tidpunkt då de rimligen bör vara 
avvecklade. Den ska beakta att 
likviditetsriskerna med att en 
marknadsaktör råkar i obestånd och 
koncentrationsriskerna vid vissa tillgångar 
kan påverka fastställandet av godtagbar 

1. För att täcka sin exponering mot sina 
clearingmedlemmar ska en central motpart 
endast godta mycket likvida säkerheter 
med minimala kredit- och marknadsrisker. 
När det gäller icke-finansiella motparter 
kan i förekommande fall bankgarantier 
eller motsvarande tillgångar accepteras 
som säkerhet.  Den centrala motparten 
ska göra lämpliga avdrag (”haircuts”) vid 
värderingen som återspeglar den 
potentiella värdeminskningen mellan den 
senaste värderingen av dem och den 
tidpunkt då de rimligen bör vara 
avvecklade. Den ska beakta att 
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säkerhet och lämpliga värderingsavdrag. likviditetsriskerna med att en 
marknadsaktör råkar i obestånd och 
koncentrationsriskerna vid vissa tillgångar 
kan påverka fastställandet av godtagbar 
säkerhet och lämpliga värderingsavdrag.

Or. en

Ändringsförslag 79
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Avdelning V – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning V utgår
Samverkansöverenskommelser

Or. en

Ändringsförslag 80
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 48 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår

Samverkansöverenskommelser
1. En central motpart får ingå en 
samverkansöverenskommelse med annan 
central motpart, om kraven enligt 
artiklarna 49 och 50 uppfylls.
2. När en central motpart ingår en 
samverkansöverenskommelse med annan 
central motpart för att tillhandahålla 
tjänster till en särskild handelsplats, ska
den centrala motparten ha 
icke-diskriminerande tillgång till de 
uppgifter den behöver från den 
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handelsplatsen för att fullgöra sitt 
uppdrag samt tillgång till relevant 
avvecklingssystem.
3. Ingåendet av en 
samverkansöverenskommelse eller 
tillgången till en uppgiftskälla eller ett 
avvecklingssystem enligt punkterna 1 och 
2 ska bara direkt eller indirekt begränsas 
för att kontrollera eventuella risker med 
en sådan överenskommelse eller tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 81
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 49 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår

Riskhantering

1. Centrala motparter som ingår en 
samverkansöverenskommelse ska göra 
följande:
a) Införa lämplig politik, förfaranden och 
system för att effektivt kartlägga, 
övervaka och hantera de ytterligare risker 
som följer av överenskommelsen, så att de 
i tid kan fullgöra sina förpliktelser.
b) Avtala om sina respektive rättigheter 
och skyldigheter, inklusive lagval för sina 
förbindelser.
c) Kartlägga, övervaka och effektivt 
hantera kredit- och likviditetsrisker, så att 
en central motparts clearingmedlems 
obestånd inte påverkar en central motpart 
den har samverkansöverenskommelse 
med.
d) Kartlägga, övervaka och åtgärda 
eventuella beroenden och växelverkan 
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som kan uppkomma genom en 
samverkansöverenskommelse och kan 
inverka på kredit- och likviditetsrisker 
genom clearingmedlemmars 
koncentration och inverka på 
sammanförda finansiella medel.
I tillämpliga fall ska centrala motparter 
vid tillämpningen av punkt b tillämpa 
samma regler för tidpunkten för 
införande av ett överföringsuppdrag i 
deras respektive system och för tidpunkten 
då den blir oåterkallelig som anges i 
direktiv 98/26/EG.
För tillämpningen av punkt c ska det i 
överenskommelsen anges hur 
konsekvenserna av obestånd ska hanteras, 
när en av de centrala motparter som en 
samverkansöverenskommelse ingåtts med 
är på obestånd.
För tillämpningen av punkt c ska centrala 
motparter ha fast kontroll över 
återpantsättning av clearingmedlemmars 
säkerhet enligt överenskommelsen, om 
deras behöriga myndigheter tillåter detta. 
I överenskommelsen ska det anges hur 
dessa risker hanteras, där tillräcklig 
täckning och behovet att begränsa 
spridning ska beaktas.
2. Om de centrala motparterna använder 
olika riskhanteringsmodeller för att 
bevaka sin exponering mot sina 
clearingmedlemmar och sin inbördes 
exponering, ska motparterna kartlägga 
dessa skillnader, bedöma riskerna det kan 
ge upphov till och vidta åtgärder, 
inklusive säkrande av ytterligare 
finansiella medel, för att begränsa 
effekterna på 
samverkansöverenskommelsen liksom 
potentiella effekter som spridningsrisker 
och säkerställa att dessa skillnader inte 
påverkar respektive central motparts 
förmåga att hantera effekterna av en 
clearingmedlems obestånd.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 50 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Godkännande av 

samverkansöverenskommelser
1. En samverkansöverenskommelse ska 
godkännas på förhand av de berörda 
centrala motparternas behöriga 
myndigheter. Förfarandet enligt artikel 13 
ska tillämpas.
2. De behöriga myndigheterna ska bara 
godkänna en 
samverkansöverenskommelse, om kraven 
i artikel 49 är uppfyllda och om de 
tekniska clearingvillkoren för 
transaktioner enligt överenskommelsen 
överensstämmer med smidigt och väl 
fungerande finansmarknader och 
överenskommelsen inte undergräver 
effektiv tillsyn.
3. Om en behörig myndighet anser att 
kraven enligt punkt 2 inte är uppfyllda, 
ska den lämna skriftliga förklaringar om 
sina riskbedömningar till övriga behöriga 
myndigheter och berörda centrala 
motparter. Den ska också underrätta 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, som ska yttra sig 
om hur vägande riskbedömningarna är 
för avslag på en 
samverkansöverenskommelse. 
Värdepappers- och 
marknadsmyndighetens yttrande ska 
tillhandahållas alla berörda centrala 
motparter. Om värdepappers- och 
marknadsmyndighetens bedömning 
skiljer sig från den berörda behöriga 
myndighetens, ska den myndigheten 
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överväga sitt ställningstagande med 
beaktande av värdepappers- och 
marknadsmyndighetens yttrande.
4. Senast den 30 juni 2012 ska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utfärda riktlinjer eller rekommendationer 
för konsekventa, effektiva och 
ändamålsenliga 
samverkansöverenskommelser, i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 8 i 
förordning …/… [förordningen om 
europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten].

Or. en

Ändringsförslag 83
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett transaktionsregister ska offentliggöra 
totala positioner per derivattyp i de avtal 
som inrapporterats till det.

1. Ett transaktionsregister ska regelbundet 
och på ett lättillgängligt sätt offentliggöra 
totala positioner per derivattyp i de avtal 
som inrapporterats till det.

Or. en

Ändringsförslag 84
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid samma tidpunkt ska kommissionen i 
samarbete med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och relevanta 
sektorsmyndigheter utvärdera vilken 
systemvikt icke-finansiella företags 

Vid samma tidpunkt ska kommissionen i 
samarbete med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och relevanta 
sektorsmyndigheter utvärdera vilken 
systemvikt icke-finansiella företags 
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transaktioner med OTC-derivat har. transaktioner med OTC-derivat har och 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, åtföljd av 
eventuella förslag om huruvida 
clearingkraven enligt artikel 7 för 
icke-finansiella företag även 
fortsättningsvis är lämpliga eller om de 
behöver ändras.

Or. en

Motivering

I kommissionens konsekvensbedömning för denna förordning analyserades inte om 
icke-finansiella industrisektorer och/eller icke-finansiella företags transaktioner i 
OTC-derivat verkligen medför systemrisker för det finansiella systemet som helhet och om 
clearingkravet för OTC-derivat, i den händelse en clearingtröskel överskrids, därför är 
berättigad. Av denna anledning bör kommissionen även i fortsättningen motivera huruvida 
ett clearingkrav för OTC-derivat ska tillämpas på den icke-finansiella industrin om en 
clearingtröskel överskrids.


