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Ändringsförslag 13
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 86a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86a) Medlemsstaterna bör kräva att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver multilaterala handelsplattformar 
(MTF-plattformar) som tar upp 
råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat utöver 
positionslimiter i förväg tillämpar sådana 
andra kontroller av positioner som är 
nödvändiga för at trygga en välordnad 
verksamhet på marknaderna och särskilt 
för att minska möjligheterna till 
marknadsmanipulation för derivatet eller 
den underliggande tillgången av 
innehavare av stora positioner, och se till 
att marknadsaktörerna förfogar över de 
arrangemang som behövs för att fysiskt 
avveckla kontraktet om det är nödvändigt. 
Dessa kontroller bör inbegripa 
möjligheten för handelsplatsen att kräva 
att medlemmar eller aktörer avslutar eller 
minskar en position.

Or. en

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 affärsverksamhet när det gäller råvaror och andra 
positioner.
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Ändringsförslag 14
Ivailo Kalfin

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,

Or. en

Ändringsförslag 15
Herbert Reul

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

Or. de

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 16
Ivailo Kalfin

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 

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, behöver inte heller uppfylla 
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dessa. villkoren för detta undantag.

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan undantag enligt led d och i bör förtydligas.

Ändringsförslag 18
Holger Krahmer

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 
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

Or. en

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 
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om den huvudsakliga verksamheten.

Ändringsförslag 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 företagsgruppen som helhet, eller 
när det gäller gemensamt förvaltade 
företag, en kompletterande verksamhet
om man betraktar den utifrån ägarna och 
ägarnas dotterbolag, och 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,

Or. en

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 
deras huvudsakliga verksamhet, och som bildar gemensamma enheter eller ingår strategiska 
avtal med tredje parter i syfte att skapa en kritisk massa för att få tillträde till 
handelsmarknader, med målet att hantera risker relaterade ägarnas/motparternas ingående 
och utgående tillgångar.

Ändringsförslag 20
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en under förutsättning att detta alltid är en 
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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,

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, och att den 
kompletterande verksamhetens storlek 
inte utgör en systemviktig andel av den 
marknad på vilken handeln bedrivs,

Or. en

Motivering

Det får inte vara så att två handelsverksamheter av liknande betydelse behandlas på olika 
sätt. Det finns inga ekonomiska eller marknadsfunktionella argument för att undanta en 
systemviktig handelsverksamhet bara för att den finns inom ett företag vars huvudsakliga 
verksamhet är något annat. Esma bör fastställa vad ”systemviktig” innebär för en viss 
marknadsplats.

Ändringsförslag 21
Holger Krahmer

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 
direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undvika diskriminering av små och medelstora affärsföretag 
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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 22
Ivailo Kalfin

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 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, samt deras 
tjänsteleverantörer för den verksamhet 
som uteslutande hänför sig till 
ovannämnda enheter.

Or. en

Ändringsförslag 23
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och i 
för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och i 
för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
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verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, för att 
fastställa vilken marknadsandel som ska 
betraktas som systemviktig, och för att 
klargöra om en verksamhet bedrivs 
tillfälligt.

Or. en

Motivering

Det får inte vara så att två handelsverksamheter av liknande betydelse behandlas på olika 
sätt. Det finns inga ekonomiska eller marknadsfunktionella argument för att undanta en 
systemviktig handelsverksamhet bara för att den finns inom ett företag vars huvudsakliga 
verksamhet är något annat. Esma bör fastställa vad ”systemrelevant” innebär för en viss 
marknadsplats.

Ändringsförslag 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

– Den andel kapital som utnyttjas för 
utövandet av verksamheten i förhållande 
till kapitalet på gruppnivå.

Or. en

Motivering

Ytterligare element bör betraktas för att definiera en kompletterande verksamhet vid sidan av 
en finansiell motparts huvudsakliga verksamhet. Detta är särskilt viktigt för energiföretag
som behöver utveckla verksamheter (även i finansiella instrument) för att hantera risker 
relaterade till prisfluktuationer för råvaror som behövs för gruppens affärsverksamhet.

Ändringsförslag 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ytterligare element bör betraktas för att definiera en kompletterande verksamhet vid sidan av 
en finansiell motparts huvudsakliga verksamhet. Detta är särskilt viktigt för energiföretag 
som behöver utveckla verksamheter (även i finansiella instrument) för att hantera risker 
relaterade till prisfluktuationer för råvaror som behövs för gruppens affärsverksamhet.

Ändringsförslag 26
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

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.

Or. en

Ändringsförslag 27
Holger Krahmer

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

25a) 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.

Or. en

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 28
Ivailo Kalfin

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 förväntar 
sig att äger, producera, tillverka, bearbeta, 
tillhandahålla, anskaffa, saluföra, hyra 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 29
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) Överdriven spekulation: 
handelsverksamhet i en råvara enligt 
köpeavtal för en sådan råvara för 
framtida leverans som upprättats i 
enlighet med reglerna för 
upphandlingsmarknaderna eller för 
plattformar för derivattransaktioner, eller 
på elektroniska handelsplattformar med 
avseende på ett betydelsefullt 
prisbildningskontrakt som orsakar 
plötsliga eller orimliga fluktuationer eller 
orimliga förändringar i priset på en sådan 
råvara. 

Or. en

Motivering

Spekulanter behövs på råvarumarknaderna för att tillhandahålla likviditet för risksäkring i 
god tro när det förekommer obalans mellan ”lång” och ”kort” risksäkring. På vissa 
råvarumarknader är antalet risksäkrare mindre än antalet spekulanter, vilket innebär risk för 
att prisnivåerna och volatiliteterna inte längre styrs av de grundläggande faktorerna. Genom 
att definiera överdriven ”spekulation” ger man tillsynsmyndigheter och marknader ett extra 
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motiv för ingripanden i syfte att skydda risksäkrarnas intressen.

Ändringsförslag 30
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33b) Risksäkringstransaktion i god tro: 
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 
förväntas ådra sig, 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)utförs utfördes gentemot en motpart för 
vilken transaktionen skulle kunna 
betraktas som en risksäkringstransaktion 
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i god tro enligt led a eller
ii) uppfyller kraven i led a.

Or. en

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 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Förslag till direktiv
Avdelning IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

POSITIONSLIMITER OCH 
RAPPORTERING

POSITIONSHANTERING OCH 
RAPPORTERING

Or. en

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 32
Robert Goebbels

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver MTF-plattformar som tar upp 
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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

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 vilka 
ska införas i syfte att

Or. en

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 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-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 inom en angiven tidsperiod, 
eller alternativa arrangemang med 
motsvarande verkan, exempelvis 
positionshantering, vilka ska införas i syfte 
att

Or. en
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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 34
Ivailo Kalfin

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, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för de 
exponeringar mot sådana investeringar
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ha inom en angiven 
tidsperiod, eller alternativa arrangemang 
med motsvarande verkan, exempelvis 
positionshantering med tröskelvärden för 
automatisk översyn, vilka ska införas i 
syfte att

Or. en

Ändringsförslag 35
Reinhard Bütikofer

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 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
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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

bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, och ytterligare
arrangemang för att komplettera sådana 
begränsningar, exempelvis 
positionshantering med tröskelvärden för 
automatisk översyn, vilka ska införas i 
syfte att

Or. en

Motivering

Det enda effektiva instrumentet för att undvika produktvolymer eller strategier som kan 
orsaka avbrott i råvarumarknadernas prisbildnings- och risköverföringsfunktioner är 
positionslimiter. Andra åtgärder bör användas utöver och inte istället för limiter.

Ändringsförslag 36
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stärka likviditeten, (a) sörja för tillräcklig marknadslikviditet 
för risksäkringstransaktioner i god tro.

Or. en

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 37
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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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.

Or. en

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 38
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) minska, avskaffa eller undvika 
överdriven spekulation.

Or. en

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 risksäkring i god tro.
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Ändringsförslag 39
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 risksäkringsverksamhet i god tro 
respekteras.

Or. en

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 risksäkring i god tro.

Ändringsförslag 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 

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.
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mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Or. en

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 
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 41
Robert Goebbels

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 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 bör särskilt skilja mellan positioner 
som objektivt minskar de risker som direkt 
hör samman med affärsverksamhet 
relaterad till råvaran och andra 
positioner. De ska ange tydliga 
kvantitativa tröskelvärden, exempelvis det 
maximala antalet kontrakt personer kan 
ingå eller inneha, med beaktande av 
egenskaperna hos den underliggande 
råvarumarknaden, inklusive mönster för 
produktion, konsumtion och transport till 
marknaden.

Or. en

Motivering

Överdriven spekulation i råvaror måste förbjudas. I detta hänseende bör utnyttjandet av 
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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 42
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver MTF-plattformar som tar upp 
råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat även 
tillämpar sådana andra kontroller av 
positioner som är nödvändiga för att 
trygga en välordnad verksamhet på 
marknaderna, och särskilt minskar 
möjligheterna till marknadsmanipulation 
för derivatet eller den underliggande 
tillgången av innehavare av stora 
positioner och ser till att 
marknadsaktörerna förfogar över de 
arrangemang som behövs för att fysiskt 
avveckla avtalet när det är nödvändigt. 
Dessa kontroller ska inbegripa 
möjligheten för handelsplatsen att kräva 
att medlemmar eller aktörer säger upp 
eller minskar en position.

Or. en

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.
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Ändringsförslag 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Positioner som tagits för att objektivt 
minska de risker som direkt hör samman 
med kommersiell verksamhet relaterad till 
råvaran ska undantas från de 
positionslimiter som avses i artikel 59.1.

Or. en

Motivering

Tydliga bestämmelser för att undanta riskhanteringsverksamhet behövs. Detta kan göras så 
att man fastställer att icke-finansiella företag inte ska omfattas av positionslimiter för de 
produkter som används i riskhanteringsverksamheten. På detta sätt skulle man även undvika 
betydande administrativa bördor för affärsföretag som måste motivera de positioner som 
behövs för riskhanteringsändamål.

Ändringsförslag 44
Robert Goebbels

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. Den 
behöriga myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar.

Or. en
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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 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

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.

Or. en

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 
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bör den hänvisa till de öppna positionerna (både i artikel 59 och artikel 72.1 g.)

Ändringsförslag 46
Ivailo Kalfin

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.

Or. en

Ändringsförslag 47
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga myndigheter ska inte 
föreskriva begränsningar eller alternativa 

utgår
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arrangemang som är mer restriktiva än de 
som antagits i enlighet med punkt 3, utom 
i undantagsfall om de är objektivt 
motiverade och proportionella med 
beaktande av likviditeten på den specifika 
marknaden och en korrekt fungerande 
marknad. Restriktionerna ska gälla under 
en inledningsperiod som inte ska 
överskrida sex månader från dagen för 
offentliggörandet på den relevanta 
behöriga myndighetens webbplats. En 
sådan restriktion får förnyas med 
ytterligare perioder som inte överskrider 
sex månader i taget om grunderna för 
restriktionen är fortsatt tillämpliga. Om 
restriktionen inte förnyats efter denna 
sexmånadersperiod ska den automatiskt 
upphöra att gälla.
De behöriga myndigheterna ska meddela 
Esma när de antar mer restriktiva 
åtgärder än de som antagits i enlighet 
med punkt 3. Meddelandet ska innehålla 
en motivering för de mer restriktiva 
åtgärderna. Esma ska inom 24 timmar 
utfärda ett yttrande om huruvida Esma 
anser att åtgärden är nödvändig för 
hantering av undantagsfallet. Yttrandet 
ska offentliggöras på Esmas webbplats.
Om en behörig myndighet vidtar åtgärder 
som strider mot Esmas yttrande ska den 
omedelbart på sin webbplats offentliggöra 
ett meddelande med en utförlig förklaring 
av dess skäl för att göra detta.

Or. en

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.
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Ändringsförslag 48
Reinhard Bütikofer

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.

Or. en

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 49
Silvia-Adriana Ţicău

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 
tre månader före utgången av perioden i 
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fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 50
Herbert Reul

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 denna punkt 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. 



AM\900875SV.doc 29/31 PE488.031v01-00

SV

Or. de

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 
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 51
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – avsnitt C – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser värdepapper, 
valutor, räntor eller avkastningar, 
utsläppsrätter, eller andra 
derivatinstrument, finansiella index eller 
finansiella mått som kan avvecklas fysiskt 
eller kontant.

4) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser värdepapper, 
valutor, räntor eller avkastningar, eller 
andra derivatinstrument, finansiella index 
eller finansiella mått som kan avvecklas 
fysiskt eller kontant.

Or. en

Ändringsförslag 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt 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 , en 
OTF-plattform eller en MTF-plattform.

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

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.

Ändringsförslag 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt 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 
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.

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 
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.

Or. en

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.

Ändringsförslag 54
Robert Goebbels
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Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C - led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, eller 
inflationstakten eller någon annan officiell 
ekonomisk statistik, som måste avvecklas 
kontant eller kan avvecklas kontant på en 
av parternas begäran (på grund av ett annat 
skäl än utebliven betalning eller någon 
annan händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad , en OTF-plattform eller en 
MTF-plattform, om clearing och 
avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, 
utsläppsrätter eller inflationstakten eller 
någon annan officiell ekonomisk statistik, 
som måste avvecklas kontant eller kan 
avvecklas kontant på en av parternas 
begäran (på grund av ett annat skäl än 
utebliven betalning eller någon annan 
händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform, om 
clearing och avveckling sker via erkända 
system för clearing, eller om de är föremål 
för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

Or. en


