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Betænkning A9-0208/2020
Markus Ferber
Markeder for finansielle instrumenter: ændring af oplysningskrav, produktstyring og 
positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
(2020/0152(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør forelægge en 
rapport om virkningerne af anvendelsen 
af positionslofter og positionskontrol med 
hensyn til likviditet, markedsmisbrug samt 
korrekt prisdannelse og korrekte 
afviklingsbetingelser på 
råvarederivatmarkederne som fastsat i 
dette direktiv. En evidensbaseret 
vurdering af ordningen for 
råvarederivater og høringen af en bred 
vifte af interessenter er afgørende i 
forbindelse med gennemgangen af det 
materielle indhold af disse bestemmelser, 
som blev vedtaget som reaktion på 
aftalerne fra topmødet i Pittsburgh i 2009 
og G20-topmødet i Cannes i 2011 for at 
forbedre råvarederivatmarkedernes 
regulering, virkemåde og 
gennemsigtighed og imødegå ekstreme 
prisudsving.
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Betænkning A9-0208/2020
Markus Ferber
Markeder for finansielle instrumenter: ændring af oplysningskrav, produktstyring og 
positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – indledning
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) I artikel 57 foretages følgende 
ændringer:

9) I artikel 57 foretages følgende 
ændringer:

a) stk. 3, litra g), affattes således:
"g) udviklingen af nye kontrakter og de 
særlige karakteristika ved nye eller 
illikvide energirelaterede kontrakter, 
navnlig om sådanne kontrakter kræver 
skræddersyede bestemmelser om 
positionslofter og specifikke 
anvendelsesdatoer."
b) Følgende stykke indsættes:
"4a. Enhver bestemmelse, der vedtages i 
henhold til stk. 3, litra g), finder 
anvendelse fra [denne forordnings 
anvendelsesdato] til [36 måneder fra 
denne forordnings anvendelsesdato]".
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Artikel 58, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der handler med 
råvarederivater eller emissionskvoter eller 
derivater deraf uden for en markedsplads, 
som minimum på daglig basis forsyner 
den centrale kompetente myndighed, der 
er omhandlet i artikel 57, stk. 6, med en 
fuldstændig oversigt over deres positioner 
inden for råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, der handles på en 
markedsplads, og økonomisk tilsvarende 
OTC-kontrakter samt deres kunders 
positioner og disses kunders positioner, 
indtil slutkunden er nået, i 
overensstemmelse med artikel 26 i 
forordning (EU) nr. 600/2014 samt i 
relevant omfang artikel 8 i forordning 
(EU) nr. 1227/2011."
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