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Ändringsförslag 2
Eero Heinäluoma
för S&D-gruppen
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0208/2020
Markus Ferber
Ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och 
positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
(2020/0152(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen bör lägga fram en 
rapport om effekterna av tillämpningen av 
positionslimiter och positionsförvaltning 
för likviditet, marknadsmissbruk och 
ordnade prissättnings- och 
avvecklingsvillkor på marknader för 
råvaruderivat, i enlighet med 
föreskrifterna i detta direktiv. En 
evidensbaserad bedömning av ordningen 
för råvaruderivat och samråd med en rad 
olika intressenter är avgörande vid 
översynen av innehållet i dessa 
bestämmelser, som antogs som svar på 
G20-toppmötena i Pittsburgh 2009 och i 
Cannes 2011 för att förbättra regleringen, 
funktionen och transparensen på 
marknaderna för råvaruderivat och 
komma till rätta med den alltför stora 
prisvolatiliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Eero Heinäluoma
för S&D-gruppen
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0208/2020
Markus Ferber
Ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och 
positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
(2020/0152(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – inledningen
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Artikel 57 ska ändras på följande 
sätt:

(9) Artikel 57 ska ändras på följande 
sätt:

(a) Punkt 3 g ska ersättas med följande:
”(g) Utvecklande av nya avtal och de 
specifika kännetecknen för nya eller 
illikvida energirelaterade avtal och 
särskilt huruvida sådana avtal kräver 
skräddarsydda bestämmelser om 
positionslimiter och särskilda 
tillämpningsdatum.”
(b) Följande punkt ska införas:
”4a. Bestämmelser som antas i enlighet 
med punkt 3 g ska tillämpas från och med 
[den dag då denna förordning börjar 
tillämpas] till och med den [36 månader 
från den dag då denna förordning börjar 
tillämpas].”

Or. en
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Ändringsförslag 4
Eero Heinäluoma
för S&D-gruppen
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0208/2020
Markus Ferber
Ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och 
positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
(2020/0152(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Artikel 58.2 ska ersättas med 
följande:

utgår

”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdepappersföretag som handlar med 
råvaruderivat eller utsläppsrätter eller 
derivat av dessa utanför en handelsplats 
till den centrala behöriga myndighet som 
avses i artikel 57.6 åtminstone dagligen 
lämnar en fullständig redovisning av sina 
positioner i råvaruderivat eller 
utsläppsrätter eller derivat av dessa som 
handlas på en handelsplats och 
ekonomiskt motsvarande OTC-kontrakt, 
samt de positioner som innehas av deras 
kunder och kunderna till dessa kunder till 
dess slutkunden nåtts, i enlighet med 
artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 
och i tillämpliga fall artikel 8 i förordning 
(EU) nr 1227/2011.”.

Or. en


