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KORTFATTAD MOTIVERING

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

Undantag från MiFID-direktivet

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

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

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

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

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

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

Klassificering av finansiella instrument

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

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

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

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

Positionslimiter

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

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Förslag till direktiv
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 3

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

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. 

Detta undantag hindrar inte att personer 
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, undantas i enlighet med något 
annat tillämpbart undantag i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Det krävs ett förtydligande för att säkerställa att detta undantag inte hindrar personer som 
undantas i enlighet med artikel 2.1 i från att undantas i enlighet med någon annan tillämpbar 
regel i artikel 2.
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Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

k) företag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

b) Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten eller den risk som 
verksamheten ger upphov till, båda som 
andel av gruppens verksamhet.
c) Verksamheten har anknytning till 
hanteringen av råvarurisker eller andra 
risker som uppkommer genom gruppens 
affärsverksamhet.

Or. en

Motivering

För att kunna tillämpa de principer som anges i skäl 88 är det nödvändigt att tillhandahålla 
ett tydligt undantag för icke-finansiella företags verksamheter ”som inbegriper risksäkring 
avseende produktionsrelaterade och andra risker”. Vid sidan av punkt a) behöver den 
kompletterande karaktären motiveras genom jämförelse av verksamhetens storlek (i fråga om 
ingående kapital eller risk) med huvudverksamhetens storlek och det bör säkerställas att 
handelsföretag bara handlar med finansiella instrument som har anknytning till 
huvudverksamheten för den grupp av företag som enheten/personen tillhör.
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Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Om man begränsar företags positioner på derivatmarknaden kommer deras förmåga att 
hantera risker på ett effektivt sätt eller att få tillträde till utsläppsrättsmarknader också att 
begränsas, vilket i slutändan kommer att leda till en höjning av kostnaderna och den 
allmänna risknivån inom den sektor de tillhör. Det kan även tvinga dem till att söka efter 
möjligheter till risksäkring inom andra mindre likvida och mer riskfyllda marknader. Den 
positionshanteringsstrategi som anges i artikel 35.1 i MiFIR-förordningen är ett bättre 
alternativ.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 12

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 
och/eller en MTF-plattform.

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

Or. en
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Motivering

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

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

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

– Fysiska terminskontrakt skulle komma att omfattas av positionslimiter.


