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KORTFATTAD MOTIVERING

Att utöka regleringen av finansiella instrument och att förbättra samordningen med de andra 
stora internationella aktörerna är en mycket viktig process under denna efterkristid. EU 
fokuserar med rätta på att skapa mer stabilitet och transparens på de finansiella marknaderna.

Samtidigt måste man vara medveten om att finansiella instrument och finansiella marknader 
väldigt ofta används av icke-finansiella företag. Detta sker särskilt ofta med råvaror och 
energibolag, där sådana instrument är kopplade till underliggande råvaror. Andra företag 
använder finansiella instrument för säkring eller andra syften i företagens finansiella 
förvaltning.

All reglering bör ”doseras” noggrant. För lite reglering skapar visserligen risker för 
marknaden, men för mycket reglering leder till ökade kostnader och i vissa fall till ökade 
priser för slutkonsumenterna. Sådana effekter skulle inte välkomnas när det gäller 
livsmedelsråvaror och energiprodukter. Ökad reglering skulle också få mindre företag på 
marknaden att duka under för konkurrensen på grund av de ökade kostnaderna. Dessutom är 
systemriskerna minimala när finansiella instrument backas upp av underliggande råvaror.

Föredraganden vill fokusera på behovet att minimera de systemrisker som kan skapas av 
OTC-derivat och föreslår därför en finjustering av bestämmelserna avseende icke-finansiella 
företag, i syfte att få till stånd såväl en lämplig reglering av deras OTC-derivathandel som en 
lindring av de administrativa bördorna för tillsynsmyndigheter och företag.

Ändringsförslagen som läggs fram här 

• förtydligar vissa definitioner,

• förenklar vissa förfaranden,

• bidrar till att undvika ”clearingchocker” och andra oproportionerliga bördor för företag,

• föreslår att informationströskeln ska avskaffas eftersom clearingtrösklarna utgör tillräckliga 
garantier,

• inför mer konsekventa och transparenta kriterier avseende tillsynsmyndigheternas beslut,

• klarlägger förfarandena för när OTC-derivat och motparter ska klassificeras som 
godtagbara för clearing eller upphöra att klassificeras som sådana.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I lämpliga fall bör regler för 
finansiella motparter också tillämpas på 
icke-finansiella motparter. Det är känt att 
icke-finansiella motparter använder 
OTC-avtal för att skydda sig mot 
affärsrisker med direkt koppling till deras 
affärsverksamhet. Vid bedömningen av om 
en icke-finansiell motpart för omfattas av 
clearingkravet, bör det därför beaktas i 
vilket syfte den icke-finansiella motparten 
använder OTC-derivat och eller hur stor 
dess exponering mot dessa instrument är. 
När den fastställer ett tröskelvärde för 
clearingkravet, bör värdepappers- och 
marknadsmyndigheten samråda med alla 
berörda myndigheter, exempelvis 
tillsynsmyndigheter för råvarumarknader, 
för att se till att dessa sektorer helt och fullt 
beaktas. Dessutom ska kommissionen till 
den 31 december 2013 utvärdera vilken 
systemvikt de icke-finansiella företagens 
transaktioner med OTC-derivat har inom 
olika sektorer, inklusive energisektorn.

(16) I lämpliga fall bör regler för 
finansiella motparter också tillämpas på 
icke-finansiella motparter. Det är känt att 
icke-finansiella motparter använder 
OTC-avtal för att skydda sig mot 
affärsrisker med direkt koppling till deras 
affärsverksamhet. Vid bedömningen av om 
en icke-finansiell motpart för omfattas av 
clearingkravet, bör det därför beaktas i 
vilket syfte den icke-finansiella motparten 
använder OTC-derivat och eller hur stor 
dess exponering mot dessa instrument är.
När den fastställer ett tröskelvärde för 
clearingkravet, bör ESA (Esma) samråda 
med alla berörda myndigheter och 
intressenter, exempelvis 
tillsynsmyndigheter för råvarumarknader
och energisektorn, för att se till att dessa 
sektorer helt och fullt beaktas. Dessutom 
ska kommissionen till den 31 december 
2013 utvärdera vilken systemvikt de 
icke-finansiella företagens transaktioner 
med OTC-derivat har inom olika sektorer, 
inklusive energisektorn.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) derivattyp: ett antal OTC-derivatavtal
med gemensamma väsentliga egenskaper,

(4) derivattyp: ett antal derivatavtal med 
gemensamma väsentliga egenskaper,

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) OTC-derivat: derivatavtal som inte 
genomförs på en reglerad marknad som
definieras i artikel 4.14 i 
direktiv 2004/39/EG,

(5) OTC-derivat: derivatavtal som inte 
genomförs på en reglerad marknad som 
definieras i artikel 4.14 i 
direktiv 2004/39/EG eller en marknad i 
tredje land som anses vara likvärdig med 
en reglerad marknad enligt artikel 19.6 i 
det direktivet,

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) finansiell motpart: investeringsföretag
enligt direktiv 2004/39/EG, kreditinstitut 
enligt direktiv 2006/48/EG, 
försäkringsföretag enligt 
direktiv 73/239/EEG, försäkringsföretag 
enligt direktiv 2002/83/EG, 
återförsäkringsföretag enligt 
direktiv 2005/68/EG, fondföretag enligt 
direktiv 2009/65/EG, 
tjänstepensionsinstitut enligt
direktiv 2003/41/EG samt förvaltare av
alternativa investeringsfonder enligt 
direktiv 2010/.../EU,

(6) finansiell motpart: ett företag som är 
etablerat i unionen och som är ett 
värdepappersföretag med auktorisation
enligt direktiv 2004/39/EG, ett
kreditinstitut med auktorisation enligt 
direktiv 2006/48/EG, ett försäkringsföretag
med auktorisation enligt 
direktiv 73/239/EEG, ett försäkringsföretag
med auktorisation enligt 
direktiv 2002/83/EG, ett
återförsäkringsföretag med auktorisation
enligt direktiv 2005/68/EG, ett fondföretag
(UCITS-fond) med auktorisation enligt 
direktiv 2009/65/EG, ett
tjänstepensionsinstitut underkastat kraven 
i direktiv 2003/41/EG eller som är en 
EU-baserad alternativ investeringsfond 
(AIF-fond) som förvaltas av en 
EU-baserad förvaltare av AIF-fonder
enligt direktiv 2010/.../EU,
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När en central motpart som är 
etablerad i ett tredjeland har godkänts av 
ESA (Esma) i enlighet med artikel 23 ska 
den berörda tillsynsmyndigheten i det 
tredjelandet informera ESA (Esma) i 
enlighet med de samarbetsavtal som avses 
i artikel 23.4 om de typer av derivatavtal 
för vilka denna centrala motpart har 
beviljats rätten att erbjuda 
clearingtjänster till clearingmedlemmar 
eller kunder som är etablerade i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter mottagande av anmälan och 
begäran enligt punkt 1 ska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
inom sex månader rikta ett beslut till den 
behöriga myndighet som så begärt och 
uppge följande:

2. Efter mottagande av anmälan och 
begäran enligt punkt 1 och informationen 
enligt punkt 1a ska ESA (Esma) inom 
sex månader besluta om följande:

a) Om derivattypen är godtagbar för 
clearingkravet enligt artikel 3.

a) Om derivattypen är godtagbar för 
clearingkravet enligt artikel 3.

b) Det datum från vilket clearingkravet ska 
gälla.

b) De datum från vilka clearingkravet ska 
gälla inbegripet den tidshorisont inom 
vilken motparter eller kategorier av 
motparter blir föremål för clearingkravet.
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska grunda sitt 
beslut på följande kriterier:

3. ESA (Esma) ska grunda sitt beslut på 
följande kriterier:

a) Begränsningen av systemrisker i det 
finansiella systemet.

a) Begränsningen av systemrisker i det 
finansiella systemet.

aa) Effekterna för motpartskreditrisker på 
marknaden, inom den berörda 
derivattypen och mellan olika 
derivattyper, till följd av att ett krav 
tillämpas på den berörda typen av 
derivatavtal.

b) Avtalens likviditet. b) Volymen och likviditeten för den 
berörda typen av derivatavtal.

c) Tillgänglig prisinformation. c) Tillgänglig prisinformation för den 
berörda typen av derivatavtal.

d) Den centrala motpartens kapacitet att
hantera avtalsvolymen.

d) Den centrala motpartens kapacitet att
erbjuda produkter som tillgodoser 
behoven för alla, inbegripet mindre 
marknadsaktörer såsom små och 
medelstora företag.

e) Den skyddsnivå som den centrala 
motparten erbjuder kunden.

e) Kapaciteten som mer än en central 
motpart har att erbjuda clearingtjänster i
den berörda typen av derivatavtal.

ea) Kostnaden för clearingen för 
marknadsaktörerna, särskilt för 
icke-finansiella motparter, och hela 
ekonomin.
eb) De underliggande fysiska 
produkternas kännetecken.

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

Före beslut ska ESA (Esma) genomföra ett 
offentligt samråd och vid behov rådfråga 
behöriga tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer.
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Or. en

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ESA (Esma) ska grunda sitt beslut 
enligt punkt 2b på följande kriterier:
a) Den förväntade volymen på den 
berörda typen av derivatavtal.
b) De berörda centrala motparternas 
kapacitet att hantera den förväntade 
volymen och hantera den risk som följer 
av clearingen av den berörda typen av 
derivatavtal.
c) Typen och antalet motparter som är 
eller förväntas bli aktiva på marknaden 
för den berörda typen av derivatavtal.
d) Den tid som en motpart som är föremål 
för clearingkravet behöver för att införa 
arrangemang för att cleara sina derivat 
genom en central motpart.
e) Den riskhanteringskapacitet och den 
rättsliga och operativa kapacitet hos de 
olika motparter som är aktiva på 
marknaden för den berörda klassen av 
derivatavtal och som skulle omfattas av 
clearingkravet i artikel 3.
f) Kopplingarna hos den berörda typen av 
derivatavtal på de finansiella 
marknaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 9

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 
direktiv 2004/39/EG.

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 
artikel 48 i direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Ändringsförslag 10

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 ESA (Esma) 
efter offentliga samråd utforma förslag till 
tekniska regleringsstandarder och 
överlämna dem till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers-
och marknadsmyndigheten i samråd med 
Europeiska systemrisknämnden och andra 
berörda myndigheter lämna in förslag till 
dessa regleringsstandarder till 
kommissionen.

Senast den 30 juni 2012 ska ESA (Esma) i 
samråd med Europeiska 
systemrisknämnden och andra berörda 
myndigheter och efter ett offentligt 
samråd lämna in förslag till dessa 
regleringsstandarder till kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Clearingkravet ska fortsätta att gälla 
så länge som den icke-finansiella 
motpartens nettopositioner och 
nettoexponeringar i OTC-derivat 
överstiger clearingtröskeln och ska 
upphöra så snart som dessa 
nettopositioner och nettoexponeringar 
understiger clearingtröskeln.

Or. en

Ändringsförslag 13

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I samråd med värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, Europeiska 
systemrisknämnden och andra berörda 
myndigheter ska kommissionen 
regelbundet se över tröskelvärdena enligt 
punkt 3 och vid behov ändra dem.

5. I samråd med ESA (Esma), ESRB och 
andra berörda myndigheter ska 
kommissionen regelbundet se över 
tröskelvärdena enligt punkt 3 och vid 
behov ändra dem enligt den punkten.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om så är möjligt, elektroniska verktyg 
som säkerställer att OTC-derivatavtalets 
villkor godkänns i tid.

a) Om det inte är oförenligt med gällande 
back office-praxis på en viss 
avtalsmarknad eller för kostsamt för en 
viss icke-finansiell motpart, elektroniska 
verktyg som säkerställer att 
OTC-derivatavtalets villkor godkänns i tid.

Or. en

Ändringsförslag 16

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 

För tillämpningen av punkt b ska 
utestående kontrakts värde uppdateras 
dagligen och riskhanteringsförfarandena 
bör kräva att en exakt och väl separerad 
säkerhet som är förenlig med gällande 
marknadspraxis överlämnas i tid eller i 
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kapitalinnehav. fallet med finansiella motparter kräva ett 
lämpligt och proportionerligt 
kapitalinnehav.

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven i leden a och b i det första stycket 
ska inte tillämpas på OTC-derivatavtal 
som har ingåtts av en icke-finansiell 
motpart före det datum då den 
icke-finansiella motparten blir föremål 
för ett avvecklingskrav enligt artikel 7.2.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Senast den 30 juni 2012 ska ESA (Esma) 
efter ett offentligt samråd överlämna sina 
förslag till tekniska regleringsstandarder 
till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 19

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.

Senast den 30 juni 2012 ska ESA (EBA), 
ESA (Esma) och ESA (Eiopa) efter ett 
offentligt samråd gemensamt överlämna 
ett förslag till dessa tekniska 
regleringsstandarder till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 20

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 
transaktioner med OTC-derivat har.

Vid samma tidpunkt ska kommissionen i 
samarbete med ESA (Esma) och relevanta 
sektorsmyndigheter utvärdera vilken 
systemvikt icke-finansiella företags 
transaktioner med OTC-derivat har och 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, åtföljd av 
eventuella förslag om den fortsatta 
lämpligheten eller ändringar av 
clearingkraven enligt artikel 7 för 
icke-finansiella företag.

Or. en


