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Förslaget till Europaparlamentets ståndpunkt ska, efter parlamentets och rådets 

juridiska och språkliga slutgranskning, lyda som följer: 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

FÖRORDNING (EU) 2016/… 

av den 

om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare 

(Text av betydelse för EES) 
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med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande1, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet3, och 

                                                 
1 EUT C 130, 13.4.2016, s.1. 
2  Yttrande av den 27 april 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
3  Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets 

beslut av den... 
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av följande skäl: 

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/20131 undantas 

värdepappersföretag vilkas huvudverksamhet uteslutande består i att erbjuda 

investeringstjänster eller investeringsverksamhet avseende de finansiella instrument 

som anges i punkterna 5, 6, 7, 9 och 10 i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2004/39/EG2, vilka den 31 december 2006 inte omfattades av 

rådets direktiv 93/22/EEG3 (råvaruhandlare), från kraven för stora exponeringar och 

kapitalbaskraven. Dessa undantag är tillämpliga till och med den 31 december 2017. 

(2) Enligt förordning (EU) nr 575/2013 ska kommissionen senast den 31 december 2015 

utarbeta en rapport om en lämplig ordning för tillsyn av råvaruhandlare. Vidare krävs 

i förordningen att kommissionen innan det datumet ska lägga fram en rapport om en 

lämplig ordning för tillsyn av värdepappersföretag i allmänhet. Vid behov ska 

rapporterna åtföljas av lagstiftningsförslag. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 

(EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om 

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG 

och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt 

upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1). 
3 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom 

värdepappersområdet (EGT L 141, 11.6.1993, s. 27). 
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(3) En översyn av tillsynen av värdepappersföretag (nedan kallad översynen av 

värdepappersföretag), vilken inbegriper råvaruhandlare, pågår men har ännu inte 

fullbordats. Fullbordandet av den översynen samt antagandet av ny lagstiftning som 

kan komma att krävas till följd av den översynen kommer att ske först efter den 31 

december 2017. 

(4) Enligt den befintliga ordningen kommer råvaruhandlare att, efter den 31 december 

2017, omfattas av kraven för stora exponeringar och kapitalbaskraven. Detta kan 

tvinga dem att kraftigt öka sin kapitalbas för att kunna fortsätta sin verksamhet och 

kan därför komma att öka kostnaderna för att utföra denna verksamhet.  

(5) Ett beslut att tillämpa kraven för stora exponeringar och kapitalbaskraven på 

råvaruhandlare bör inte fattas till följd av ett undantag som upphört att gälla. Beslutet 

bör istället vara väl motiverat och genomtänkt, grundat på slutsatserna från 

översynen av värdepappersföretag och bör uttryckas med klarhet i lagstiftningen.  

(6) Ett nytt datum bör därför fastställas, fram till vilket undantagen för råvaruhandlarna 

fortsättningsvis bör vara tillämpliga. Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras 

i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Artikel 1 

Förordning (EG) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt: 

1. I artikel 493.1 ska den andra meningen ersättas med följande: 

"Detta undantag får utnyttjas fram till och med den 31 december 2020 eller den dag 

då eventuella ändringar enligt punkt 2 i den här artikeln träder i kraft, beroende på 

vilken dag som infaller först." 

2. I artikel 498.1 ska den andra meningen ersättas med följande: 

"Detta undantag ska tillämpas fram till och med den 31 december 2020 eller den dag 

då eventuella ändringar enligt punkterna 2 och 3 träder i kraft, beroende på vilken 

dag som infaller först." 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

(Berör samtliga språkversioner.) 

 


