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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och 
fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0337),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0209/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning

om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
vad gäller undantag för vissa 
referensvärden för tredjelandsvalutor och 

om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
vad gäller undantag för vissa 
referensvärden för tredjelandsvalutor och 
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fastställande av ersättningsreferensvärden 
för vissa referensvärden som ska upphöra

fastställande av ersättningsreferensvärden 
för vissa referensvärden som ska upphöra 
och om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska 
centralbankens yttrande,

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det brittiska 
finansinspektionsorganet FCA (Financial 
Conduct Authority) har meddelat att man 
kommer att sluta stödja framtagandet av en 
av de viktigaste referensräntorna, London 
Interbank Offered Rate (Libor), vid 
utgången av 2021. Från och med 
utgången av övergångsperioden för 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
den 31 december 2021 kommer Libor inte 
längre att klassificeras som ett kritiskt 
referensvärde. Upphörandet med Libor 
kan likväl få negativa konsekvenser som 
medför betydande störningar av de 
finansiella marknadernas funktion i 
unionen. I unionen finns det en stock av 
avtal om skulder, lån, tidsbunden inlåning 
och derivat som hänvisar till Libor, som 
förfaller efter den 31 december 2021 och 
som inte har robusta avtalsenliga 
reservbestämmelser för att täcka 
upphörandet med Libor. Många av dessa 
avtal kan inte omförhandlas så att de 

(4) Efter Förenade kungarikets 
utträde ur Europeiska unionen kommer 
London Interbank Offered Rate (Libor) 
inte längre att klassificeras som ett kritiskt 
referensvärde från och med utgången av 
övergångsperioden den 31 december 
2020, och det brittiska 
finansinspektionsorganet FCA (Financial 
Conduct Authority) har meddelat att man 
kommer att sluta stödja framtagandet av 
Libor, en av de viktigaste referensräntorna, 
vid utgången av övergångsordningen den 
31 december 2021. Upphörandet med 
Libor kan få negativa konsekvenser som 
medför betydande störningar av de 
finansiella marknadernas funktion i 
unionen. I unionen finns det en stock av 
avtal om skulder, lån, tidsbunden inlåning 
och derivat som hänvisar till Libor, som 
förfaller efter den 31 december 2021 och 
som inte har robusta avtalsenliga 
reservbestämmelser för att täcka 
upphörandet med Libor. Många av dessa 
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innefattar avtalsenliga reservbestämmelser 
före den 31 december 2021. Upphörandet 
med Libor kan således medföra betydande 
störningar av de finansiella marknadernas 
funktion i unionen.

avtal kan inte omförhandlas så att de 
innefattar avtalsenliga reservbestämmelser 
före den 31 december 2021. Upphörandet 
med Libor kan således medföra betydande 
störningar av de finansiella marknadernas 
funktion i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Användning av detta 
ersättningsreferensvärde bör endast tillåtas 
för avtal som inte har omförhandlats före 
det berörda referensvärdets slutdatum. 
Användningen av det 
ersättningsreferensvärde som fastställs av 
kommissionen bör därför begränsas till 
avtal som redan ingåtts av enheter under 
tillsyn vid den tidpunkt då 
genomförandeakten om fastställande av 
ersättningsreferensvärdet träder i kraft. 
Med tanke på att en sådan 
genomförandeakt syftar till att säkerställa 
avtalskontinuitet bör dessutom 
fastställandet av ersättningsreferensvärdet 
inte inverka på avtal som redan innehåller 
en lämplig reservbestämmelse.

(9) Användning av detta 
ersättningsreferensvärde bör endast tillåtas 
för avtal som inte har omförhandlats före 
det berörda referensvärdets slutdatum. 
Användningen av det 
ersättningsreferensvärde som fastställs av 
kommissionen bör därför begränsas till 
avtal som redan ingåtts av enheter under 
tillsyn vid den tidpunkt då 
genomförandeakten om fastställande av 
ersättningsreferensvärdet träder i kraft. 
Med tanke på att en sådan 
genomförandeakt syftar till att säkerställa 
avtalskontinuitet bör dessutom 
fastställandet av ersättningsreferensvärdet 
inte inverka på avtal som redan innehåller 
en reservbestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid utövandet av sina 
genomförandebefogenheter i fråga om att 
fastställa ett ersättningsreferensvärde bör 
kommissionen ta hänsyn till 
rekommendationer från arbetsgrupper inom 
den privata sektorn som verkar under 

(10) Vid utövandet av sina 
genomförandebefogenheter i fråga om att 
fastställa ett ersättningsreferensvärde bör 
kommissionen ta hänsyn till 
rekommendationer från arbetsgrupper inom 
den privata sektorn som verkar under 
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överinseende av den centralbank som 
ansvarar för den valuta i vilken räntorna 
enligt ersättningsreferensvärdet är 
denominerad, när det gäller 
ersättningsräntor som ska användas i 
befintliga finansiella instrument och avtal 
där det hänvisas till det referensvärde som 
ska upphöra. Dessa rekommendationer bör 
bygga på omfattande offentliga samråd och 
expertis och återspegla att användarna av 
referensvärdet är ense om den lämpligaste 
ersättningsräntan för den referensränta som 
ska upphöra.

överinseende av de offentliga myndigheter 
som ansvarar för den valuta i vilken 
räntorna enligt ersättningsreferensvärdet är 
denominerad, när det gäller 
ersättningsräntor som ska användas i 
befintliga finansiella instrument och avtal 
där det hänvisas till det referensvärde som 
ska upphöra. Dessa rekommendationer bör 
bygga på omfattande offentliga samråd och 
expertis och återspegla att användarna av 
referensvärdet är ense om den lämpligaste 
ersättningsräntan för den referensränta som 
ska upphöra. Rekommendationerna 
kommer dessutom helt och hållet från 
dessa arbetsgrupper inom den privata 
sektorn, och de offentliga myndigheter 
under vilkas överinseende dessa 
arbetsgrupper verkar har inte något 
ansvar eller någon ansvarsskyldighet för 
innehållet i dessa rekommendationer och 
delar inte nödvändigtvis de åsikter som 
uttrycks i dessa.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/20121a håller för 
närvarande på att ändras för att skapa 
tydlighet för marknadsdeltagarna att 
transaktioner som ingåtts eller förnyats 
innan clearing- eller marginalkrav börjat 
tillämpas på OTC-derivattransaktioner 
som hänvisar till en referensränta (nedan 
kallade äldre transaktioner) inte kommer 
att omfattas av dessa krav om de förnyats 
i det enda syftet att genomföra eller 
förbereda genomförandet av 
referensräntereformen. Enligt förordning 
(EU) 2016/1011 ska enheter under tillsyn 
utarbeta och upprätthålla robusta 
skriftliga planer som anger vilka åtgärder 
de skulle vidta om ett referensvärde 
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väsentligt ändras eller inte längre 
tillhandahålls samt se till att dessa planer 
återspeglas i avtalsförhållandet med 
kunderna. För att göra det lättare för 
marknadsaktörerna att uppfylla dessa 
skyldigheter och vidta åtgärder för att öka 
stabiliteten hos OTC-derivatkontrakt som 
hänvisar till referensvärden av något slag, 
bör förordning (EU) nr 648/2012 ändras 
för att klargöra att äldre transaktioner 
inte kommer att omfattas av dessa 
clearing- och marginalkrav när dessa 
transaktioner ersätts, ändras eller 
förnyas, vare sig enskilt eller som en del 
av ändringar som rör en 
transaktionsportfölj, i det enda syftet att 
ersätta det referensvärde som de hänvisar 
till för att genomföra eller förbereda 
genomförandet av referensräntereformen, 
för att införa reservbestämmelser 
avseende något referensvärde som de 
hänvisar till för att genomföra eller 
förbereda denna reform eller för att 
stärka robustheten i deras avtal. Dessa 
ändringar är nödvändiga för att skapa 
klarhet för marknadsaktörerna och bör 
inte påverka tillämpningsområdet för 
clearing- och marginalkraven i samband 
med att ett OTC-derivatkontrakt ersätts, 
ändras eller förnyas i andra syften. 
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 
2012 om OTC-derivat, centrala motparter 
och transaktionsregister.

Or. en

Motivering

[Se skäl 75aa och artikel 80.1a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ***/*** om 
en ram för återhämtning och resolution av centrala 
motparter]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 49 för att 
upprätta och vid behov uppdatera en 
förteckning över sådana referensvärden för 
utländska valutor som uppfyller kriterierna 
i punkt 3. Behöriga myndigheter för 
enheter under tillsyn som använder ett 
referensvärde för en tredjelandsvaluta 
som har fastställts av kommissionen i 
enlighet med punkt 3 ska minst vartannat 
år rapportera till kommissionen och Esma 
om antalet derivatkontrakt som använder 
detta referensvärde för säkring mot 
tredjelandsvalutors volatilitet.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 49 för att 
upprätta och vid behov uppdatera en 
förteckning över sådana referensvärden för 
utländska valutor som uppfyller kriterierna 
i punkt 3, och den ska regelbundet 
uppdatera denna förteckning.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Dessa finansiella instrument, avtal 
eller resultatmått innehåller inga lämpliga 
reservbestämmelser.

(b) Dessa finansiella instrument, avtal 
eller resultatmått innehåller inga 
reservbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa ett 
ersättningsreferensvärde i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
50.2, om något av villkoren i punkt 1 är 
uppfyllt. När kommissionen antar den 
genomförandeakt som avses i punkt 1 ska 
den i tillgängliga fall beakta 
rekommendationen från en arbetsgrupp för 
alternativa referensräntor som verkar under 
överinseende av den centralbank som 
ansvarar för den valuta i vilken räntorna 
enligt ersättningsreferensvärdet är 
denominerad.

(3) Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa ett 
ersättningsreferensvärde i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
50.2, om något av villkoren i punkt 1 är 
uppfyllt. När kommissionen antar den 
genomförandeakt som avses i punkt 1 ska 
den i tillgängliga fall beakta 
rekommendationen från en arbetsgrupp för 
alternativa referensräntor som verkar under 
överinseende av de offentliga myndigheter 
som ansvarar för den valuta i vilken 
räntorna enligt ersättningsreferensvärdet är 
denominerad.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 23a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Denna artikel ska tillämpas på 
referensräntor av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Artikel 13a i förordning (EG) nr 648/2012 
ska ersättas med följande:
”Artikel 13a
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Ersättning av referensräntor och 
införlivandet av avtalsenliga 
reservbestämmelser i äldre transaktioner
1. De motparter som avses i artikel 
11.3 får fortsätta att tillämpa de 
riskhanteringsförfaranden som de redan 
följer den dag då denna förordning börjar 
tillämpas för sådana OTC-derivatkontrakt 
vars clearing inte sker centralt och som 
har ingåtts eller förnyats före den dag då 
skyldigheten att ha 
riskhanteringsförfaranden enligt artikel 
11.3 börjar gälla, om dessa kontrakt har 
ersatts, ändrats eller förnyats efter att 
denna förordning har trätt i kraft i det 
enda syftet att ersätta de referensräntor 
som de hänvisar till eller att införa 
reservbestämmelser för något av de 
referensvärden som det hänvisas till i 
transaktionen.
2. Transaktioner som ingåtts eller 
förnyats före dagen då clearingkravet 
börjar gälla i enlighet med artikel 4 och 
som, efter att denna förordning har trätt i 
kraft, har ersatts, ändrats eller förnyats i 
det enda syftet att ersätta de 
referensräntor som de hänvisar till eller 
att införa reservbestämmelser för något av 
de referensvärden som det hänvisas till i 
transaktionen, ska av den anledningen 
inte omfattas av det clearingkrav som 
avses i artikel 4.”

Or. en
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MOTIVERING

Allmänt

Efter skandalen med London Interbank Offered Rate (Libor) 2012 föreslog kommissionen en 
förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och 
finansiella avtal. Den resulterande referensvärdesförordningen (förordning (EU) 2016/1011) 
trädde i kraft den 30 juni 2016 och började tillämpas i januari 2018.

Den 27 juli 2017 tillkännagav det brittiska finansinspektionsorganet FCA (Financial Conduct 
Authority) sin avsikt att fasa ut London Interbank Offered Rate (Libor) före utgången av 
2021. FCA eftersträvade, i egenskap av tillsynsmyndighet för Libor, en smidig övergång från 
detta allmänt använda referensvärde till alternativa referensräntor.

Kommissionen antog den 24 juli 2020 ett förslag till ändring av referensvärdesförordningen. 
Förslagets viktigaste syfte är att reglera ersättningsräntan för ett referensvärde som ska 
upphöra (i detta fall Libor) och undvika ett rättsligt tomrum.

Detta ändringsförslag skulle ge kommissionen befogenhet att genom en genomförandeakt utse 
en lagstadgad ersättningsränta som ska ersätta hänvisningen till det referensvärde som ska 
upphöra, om detta upphörande skulle kunna leda till betydande störningar på unionens 
finansmarknader.

Förutom ändringen i samband med upphörandet av ett finansiellt referensvärde föreslog 
kommissionen också en justering av referensvärdesförordningen för att säkerställa att 
europeiska företag kan fortsätta att använda valutareferensvärden som tillhandahålls utanför 
EU, så att de kan täcka risken för valutafluktuationer i sin exportverksamhet och för sina 
utländska investeringar.

Föredraganden stöder i stort förslaget, som offentliggjordes av kommissionen den 24 juli, 
eftersom det tar itu med problemet på ett koncist sätt, med fokus på att ta itu med risken för 
potentiellt allvarliga störningar på finansmarknaderna. Det finns dock fortfarande några små 
ändringar som skulle kunna göras i texten.

Undantag från kraven på marginaler och säkerheter vid obligatorisk ersättning av ett 
referensvärde

Ett av de problem som orsakas av övergången till följd av att ett referensvärde upphör, är 
kopplat till EU:s clearing- och säkerhetskrav för äldre avtal (de som ingicks innan Emir-
förordningens clearing- och säkerhetskrav var i kraft). I detta avseende bör medlagstiftarna 
skapa större säkerhet för de EU-företag som fullt ut önskar följa EU:s 
referensvärdesförordning genom att uttryckligen bevilja befrielse från EU:s clearing- och 
säkerhetskrav (för transaktioner som inte clearas) för äldre avtal, ändrade för att införliva 
reservbestämmelser för referensvärden i alla tillgångsklasser för derivat. 
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Denna åsikt delades av Esma 2019 (se Esmas uttalande av den 5 december 20191), dvs. att 
myndigheten var positiv till att marknadsaktörerna garanterades rättssäkerhet genom att 
säkerställa att reservbestämmelserna inte skulle utlösa clearing/marginaler. Esma begärde att 
man skulle garantera rättssäkerheten i denna fråga, i fall detta inte redan garanteras inom vissa 
jurisdiktioner och uppgav att ESA-myndigheterna är i kontakt med medlagstiftarna för att se 
hur en ändring av lagstiftningen skulle kunna garantera denna rättssäkerhet.

Ett möjligt sätt att göra undantag från dessa krav skulle vara att göra en ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012. I den föreslagna ändringen har det uttryckligen klargjorts att alla de avtal 
som ingicks före Emir-förordningen (inte bara räntederivat) och som ändrats för att införliva 
reservbestämmelser bör omfattas av en befrielse från Emirförordningens clearing- och 
marginalkrav. 

Ändringarna återspeglas i ändringsförslagen 10 och 3.

Förteckning över referensvärden för utländska valutor

I kommissionens förslag anges att kommissionen skulle anta delegerade akter för att 
uppdatera förteckningen över referensvärden för utländska valutor som uppfyller kriterierna. 
I den föreslagna texten klargörs inte om kommissionen måste uppdatera förteckningen om det 
tillkommer något nytt, så det har införts en mening som anger att förteckningen måste 
uppdateras regelbundet. 

Dessutom avskaffas tillsynsmyndigheternas skyldighet att minst vartannat år rapportera till 
kommissionen och Esma om antalet derivatkontrakt som använder det referensvärdet för 
utländska valutor.

Ändringarna återspeglas i ändringsförslag 6.

Begränsa Europiska kommissionens befogenhet att ingripa 

 Viktiga referensräntor

All rättslig inblandning i referensvärdesmetoderna bör minimeras till de fall där viktiga 
referensräntor kräver ett ingripande som en sista utväg av marknadsstabilitetsskäl, och därmed 
där betydande störningar av de finansiella marknadernas funktion inom unionen kan 
förväntas.

Ändringarna återspeglas i ändringsförslag 7.

1 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intr
oduction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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 Reservbestämmelser

Finansiella instrument, avtal eller prestationsmätningar som redan innehåller 
reservbestämmelser bör inte omfattas av kommissionens befogenhet att utse ett 
ersättningsreferensvärde.

Ändringarna återspeglas i ändringsförslagen 8 och 4. 


