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19.11.2020 A9-0208/2

Amendement 2
Eero Heinäluoma
namens de S&D-Fractie
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0208/2020
Markus Ferber
Markten voor financiële instrumenten: wijziging wat betreft informatievereisten, 
productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-
pandemie
(2020/0152(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie moet een verslag 
indienen over het effect van de toepassing 
van positielimieten en positiebeheer op de 
liquiditeit, het marktmisbruik en de 
voorwaarden voor de ordelijke 
koersvorming en afwikkeling op 
grondstoffenderivatenmarkten, zoals 
bepaald in deze richtlijn. Een op feiten 
gebaseerde beoordeling van de regeling 
voor grondstoffenderivaten en de 
raadpleging van een breed scala van 
belanghebbenden is essentieel bij de 
inhoudelijke herziening van die 
bepalingen, die zijn vastgesteld naar 
aanleiding van de overeenkomsten van de 
G20-top van 2009 in Pittsburgh en van 
2011 in Cannes om de regulering, 
werking en transparantie van 
grondstoffenderivatenmarkten te 
verbeteren en om buitensporige 
prijsschommelingen aan te pakken.

Or. en
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19.11.2020 A9-0208/3

Amendement 3
Eero Heinäluoma
namens de S&D-Fractie
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0208/2020
Markus Ferber
Markten voor financiële instrumenten: wijziging wat betreft informatievereisten, 
productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-
pandemie
(2020/0152(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – inleidende formule
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 57 wordt als volgt 
gewijzigd:

(9) Artikel 57 wordt als volgt 
gewijzigd:

a) in lid 3 wordt punt g) vervangen door:
“g) de ontwikkeling van nieuwe 
contracten en de specifieke kenmerken 
van nieuwe of niet-liquide 
energiegerelateerde contracten, en met 
name of dergelijke contracten bepalingen 
op maat inzake positielimieten en 
specifieke toepassingsdata vereisen.”;
b) het volgende lid wordt ingevoegd:
“4 bis. Alle bepalingen die krachtens lid 3, 
onder g), zijn vastgesteld, zijn van 
toepassing vanaf [datum van toepassing 
van deze verordening] tot [36 maanden na 
de datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt]”.

Or. en
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19.11.2020 A9-0208/4

Amendement 4
Eero Heinäluoma
namens de S&D-Fractie
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0208/2020
Markus Ferber
Markten voor financiële instrumenten: wijziging wat betreft informatievereisten, 
productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel na de COVID-19-
pandemie
(2020/0152(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In artikel 58 wordt lid 2 vervangen 
door:

Schrappen

“2. De lidstaten zien erop toe dat 
beleggingsondernemingen die buiten een 
handelsplatform grondstoffenderivaten of 
emissierechten of derivaten daarvan 
verhandelen, de in artikel 57, lid 6, 
bedoelde centrale bevoegde autoriteit ten 
minste op dagelijkse basis een volledige 
uitsplitsing verstrekken van hun posities 
in grondstoffenderivaten of 
emissierechten of derivaten daarvan die 
op een handelsplatform worden 
verhandeld en economisch gelijkwaardige 
OTC-contracten, alsmede die van hun 
cliënten, en de cliënten van die cliënten 
tot aan de eindcliënt, in overeenstemming 
met artikel 26 van Verordening (EU) nr. 
600/2014 en indien van toepassing artikel 
8 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.”.

Or. en


