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Ændringsforslag 139
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er relevant og nødvendigt, at 
reglerne får form af en forordning, 
eftersom nogle regler pålægger private 
parter direkte pligt til at meddele og 
offentliggøre korte nettopositioner for visse 
instrumenter og med hensyn til udækket 
short selling. En forordning er også 
nødvendig for at give den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA), der er oprettet ved Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr.
[…/…], beføjelser til at koordinere 
foranstaltninger, som træffes af kompetente 
myndigheder, eller til selv at træffe 
foranstaltninger.

(3) Det er relevant og nødvendigt, at 
reglerne får form af en forordning, 
eftersom nogle regler pålægger private 
parter direkte pligt til at meddele og 
offentliggøre korte nettopositioner for visse 
instrumenter. En forordning er også 
nødvendig for at give den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESA(ESMA), der er oprettet ved Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 
[…/…], beføjelser til at koordinere 
foranstaltninger, som træffes af kompetente 
myndigheder, eller til selv at træffe 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 140
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er relevant og nødvendigt, at 
reglerne får form af en forordning, 
eftersom nogle regler pålægger private 
parter direkte pligt til at meddele og 
offentliggøre korte nettopositioner for visse 
instrumenter og med hensyn til udækket 
short selling. En forordning er også 
nødvendig for at give den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA), der er oprettet ved Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 

(3) Det er relevant og nødvendigt, at 
reglerne får form af en forordning, 
eftersom nogle regler pålægger private 
parter direkte pligt til at meddele og 
offentliggøre korte nettopositioner for visse 
instrumenter og med hensyn til udækket 
short selling. Denne forordning pålægger 
ikke pligt til at meddele og offentliggøre 
lange positioner, eftersom sådanne 
forpligtelser fastsættes i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
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[…/…], beføjelser til at koordinere 
foranstaltninger, som træffes af kompetente 
myndigheder, eller til selv at træffe 
foranstaltninger.

2004/109/EF om harmonisering af 
gennemsigtighedskrav i forbindelse med 
oplysninger om udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked1. En forordning er også 
nødvendig for at give den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESA(ESMA), der er oprettet ved Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 
1095/2010, beføjelser til at koordinere 
foranstaltninger, som træffes af kompetente 
myndigheder, eller til selv at træffe 
foranstaltninger.
______________________

1 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelser til at meddele og offentliggøre lange positioner omfattes af direktiv 
2004/109/EF og bør ikke være genstand for denne forordning. Ethvert forslag til at ændre 
pligten til offentliggørelse, der er fastsat i direktiv 2004/109/EF, bør foretages i forbindelse 
med revideringen af dette direktiv (som pågår i øjeblikket).

Ændringsforslag 141
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er relevant og nødvendigt, at 
reglerne får form af en forordning, 
eftersom nogle regler pålægger private 
parter direkte pligt til at meddele og 
offentliggøre korte nettopositioner for visse 
instrumenter og med hensyn til udækket 
short selling. En forordning er også 
nødvendig for at give den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA), der er oprettet ved Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 
[…/…], beføjelser til at koordinere 

(3) Det er relevant og nødvendigt, at 
reglerne får form af en forordning, 
eftersom nogle regler pålægger private 
parter direkte pligt til at meddele og 
offentliggøre korte nettopositioner for visse 
instrumenter og med hensyn til udækket 
short selling. Denne forordning pålægger 
ikke pligt til at meddele og offentliggøre 
lange positioner, eftersom sådanne 
forpligtelser fastsættes i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF om harmonisering af 
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foranstaltninger, som træffes af kompetente 
myndigheder, eller til selv at træffe 
foranstaltninger.

gennemsigtighedskrav i forbindelse med 
oplysninger om udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked1. En forordning er også 
nødvendig for at give den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESA(ESMA), der er oprettet ved Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 
1095/2010, beføjelser til at koordinere 
foranstaltninger, som træffes af kompetente 
myndigheder, eller til selv at træffe 
foranstaltninger.
__________________

1 EFT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Begrundelse

Pligten til meddelelse og offentliggørelse omfattes allerede af gennemsigtighedsdirektivet 
(direktiv 2004/109/EF), der er ved at blive revideret. Dette er et direktiv om short selling, og 
det vil derfor være uhensigtsmæssigt at lade foranstaltninger for lange positioner indgå i 
denne lovgivnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 142
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden unødigt at 
forringe de fordele, som short selling har 

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici og sikre kvaliteten og 
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for kvaliteten og effektiviteten på 
markederne.

effektiviteten på markederne.

Or. en

Ændringsforslag 143
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden unødigt at 
forringe de fordele, som short selling har 
for kvaliteten og effektiviteten på 
markederne.

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden at have en 
negativ indvirkning på de europæiske 
finansielle markeders stabilitet og deres 
evne til at tilføre likviditet til 
realøkonomien. Alligevel bør 
medlemsstaterne ikke hindres i at etablere 
en strengere regulering af credit default 
swaps og short selling.

Or. en

Ændringsforslag 144
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
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foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden unødigt at 
forringe de fordele, som short selling har 
for kvaliteten og effektiviteten på 
markederne.

foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. I den 
forbindelse skal det fortsat være muligt 
for medlemsstaterne at udstede strengere 
bestemmelser. De bestemmelser, der skal, 
indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici under særlig 
hensyntagen til de problemer, som short 
selling medfører for markedskvaliteten og 
effektiviteten. Navnlig udækket short 
selling og short selling i forbindelse med 
råvarer bør forbydes.

Or. de

Ændringsforslag 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden unødigt at 
forringe de fordele, som short selling har 
for kvaliteten og effektiviteten på 
markederne.

(4) For at bringe den nuværende 
fragmenterede situation til ende, hvor 
nogle medlemsstater har truffet forskellige 
foranstaltninger, og for at begrænse 
muligheden for, at forskellige 
foranstaltninger træffes af kompetente 
myndigheder, er det vigtigt på en 
harmoniseret måde at gøre noget ved de 
potentielle risici, der opstår som følge af 
short selling og credit default swaps. De 
krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden at have en 
negativ indvirkning på de finansielle 
markeder i Unionen og under 
hensyntagen til forskelle i 
medlemsstaterne og kravenes potentielle 
økonomiske konsekvenser.

Or. en
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Ændringsforslag 146
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Short selling er med til at gøre 
markederne mere effektive. Det øger 
markedslikviditeten (fordi den, der 
foretager short selling, sælger 
værdipapirer for senere at genkøbe disse 
værdipapirer for at dække salget). Når 
investorer kan handle, når de mener, at et 
værdipapir er overvurderet, fører short 
selling også til en mere effektiv 
prissætning af værdipapirerne, det 
dæmper prisbobler og kan virke som en 
tidlig indikator for underliggende 
problemer i forbindelse med en udsteder. 
Det er også et vigtigt redskab, der bruges 
til hedging- og andre 
risikostyringsaktiviteter samt market 
making.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at den økonomiske betydning af short selling til udstedere og investorer 
anerkendes i betragtningerne. Dette er for at sikre, at forordningen er afbalanceret i sit 
forsøg på at harmonisere rammen for short selling med henblik på at sikre, at fordelene heraf 
forbliver tilgængelige for udstedere og investorer.

Ændringsforslag 147
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Short selling er med til at gøre 
markederne mere effektive. Det øger 
markedslikviditeten (fordi den, der 
foretager short selling, sælger 
værdipapirer for senere at genkøbe disse 
værdipapirer for at dække salget). Når 
investorer kan handle, når de mener, at et 
værdipapir er overvurderet, fører short 
selling også til en mere effektiv 
prissætning af værdipapirerne, det 
dæmper prisbobler og kan virke som en 
tidlig indikator for underliggende 
problemer i forbindelse med en udsteder. 
Det er også et vigtigt redskab, der bruges 
til hedging- og andre 
risikostyringsaktiviteter samt market 
making.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at den økonomiske betydning af short selling til udstedere og investorer 
anerkendes i betragtningerne. Dette er for at sikre, at forordningen er afbalanceret i sit 
forsøg på at harmonisere rammen for short selling med henblik på at sikre, at fordelene heraf 
forbliver tilgængelige for udstedere og investorer.

Ændringsforslag 148
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Selv om råvaremarkeder og navnlig 
landbrugsmarkeder er udsat for de samme 
risici som andre finansielle instrumenter i 
denne forordning, indgår råvaremarkeder 
ikke i denne forordnings 
anvendelsesområde. Ren spekulativ 
handel bør forbydes, og ESA(ESMA) og 
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de kompetente myndigheder bør gives 
beføjelser til at håndtere 
funktionsforstyrrelser på 
råvaremarkederne effektivt. Med henblik 
herpå bør Kommissionen fremsætte et 
hensigtsmæssigt forslag til regulering af 
råvaremarkederne, der tager hensyn til 
deres specifikke træk. Råvarer med 
relevans for energisektoren bør behandles 
i Kommissionens forslag til en forordning 
om integritet og gennemsigtighed på 
energimarkederne (KOM(2010)0726).

Or. en

Ændringsforslag 149
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Credit default swaps, udækket short 
selling og short selling af råvarer bør 
bekæmpes og forbydes ved lov på 
Unionens finansielle markeder. Udækket 
short selling, short selling af råvarer og 
credit default swaps tilfører ingen 
makroøkonomiske fordele og indebærer 
betydelige systemiske risici, der kun meget 
vanskeligt kan vurderes på forhånd.
Risikodækning bør erstattes af andre og 
mindre skadelige instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 150
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse (6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
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med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og 
markedsdeltagerne. For aktier, som kan 
handles i et handelssystem i Unionen, bør 
der indføres en model i to lag, som giver 
større gennemsigtighed for betydelige 
korte nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Ved en lavere tærskel skal 
meddelelse om en position ske direkte til 
de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Ved en højere tærskel skal 
positionerne fremlægges offentligt til 
markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for 
tilsynsmyndigheden. For aktier, som kan 
handles i et handelssystem i Unionen, bør 
der indføres en model i to lag, som giver 
større gennemsigtighed for betydelige 
korte nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Ved en defineret tærskel skal 
meddelelse om en position ske direkte til 
de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug.

Or. en

Begrundelse

Offentlig fremlæggelse af individuelle korte positioner er konkurrenceforvridende og kan 
have negative konsekvenser for mindre investorer. Det kan skabe en procyklisk effekt, der får 
aktiekurserne til at falde og skader europæisk erhvervsliv. Dette vil også føre til nedsat 
likviditet og en mindre effektiv prisdannelse for alle brugere af markederne – private 
investorer, pensionsfonde og udstedende selskaber. Vi bør dog sikre, at de kompetente 
myndigheder har adgang til relevante oplysninger med henblik på at overvåge systemiske 
risici 

Ændringsforslag 151
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter anses 
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sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og 
markedsdeltagerne. For aktier, som kan 
handles i et handelssystem i Unionen, bør 
der indføres en model i to lag, som giver 
større gennemsigtighed for betydelige 
korte nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Ved en lavere tærskel skal
meddelelse om en position ske direkte til 
de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Ved en højere tærskel skal 
positionerne fremlægges offentligt til 
markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

for at være til gavn i forbindelse med det 
reguleringsmæssige markedstilsyn. For 
aktier, som kan handles i et handelssystem 
i Unionen, bør der indføres en model i to 
lag, som giver større gennemsigtighed for 
betydelige korte nettopositioner i aktier på 
et passende niveau. Meddelelse om en 
position over en vis tærskel bør ske direkte 
til de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug, og positionerne, der ligger højere 
end tærsklen, fremlægges offentligt til 
markedet i sammenfattet og anonym form 
for at give andre markedsdeltagere nyttig 
information om omfanget af short selling-
positioner i aktier.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af enkeltstående korte positioner hjælper ikke tilsynsmyndighederne med at 
afsløre markedsmisbrug, og det udsætter indehavere af korte positioner for muligheden af 
short squeeze og andre former for misbrug, Det tilskynder til flokadfærd og reducerer 
likviditeten, fordi investorer ikke ønsker, at selskaberne får kendskab til deres korte positioner 
og derfor foretrækker at undgå short selling. Offentliggørelse af sammenfattede oplysninger 
giver markedsdeltagerne nyttig information.

Ændringsforslag 152
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og markedsdeltagerne. 
For aktier, som kan handles i et 

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og markedsdeltagerne. 
For aktier, som kan handles i et 
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handelssystem i Unionen, bør der indføres 
en model i to lag, som giver større 
gennemsigtighed for betydelige korte 
nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Ved en lavere tærskel skal
meddelelse om en position ske direkte til 
de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Ved en højere tærskel skal
positionerne fremlægges offentligt til 
markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

handelssystem i Unionen, bør der indføres 
en model i to lag, som giver større 
gennemsigtighed for betydelige korte 
nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Meddelelse om en position over en 
vis tærskel bør ske direkte til de 
pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Positionerne bør også fremlægges 
offentligt til markedet i sammenfattet og 
anonym form for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

Or. en

Ændringsforslag 153
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og markedsdeltagerne. 
For aktier, som kan handles i et 
handelssystem i Unionen, bør der indføres 
en model i to lag, som giver større 
gennemsigtighed for betydelige korte 
nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Ved en lavere tærskel skal
meddelelse om en position ske direkte til 
de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Ved en højere tærskel skal
positionerne fremlægges offentligt til 
markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og markedsdeltagerne. 
For aktier, som kan handles i et 
handelssystem i Unionen, bør der indføres 
en model i to lag, som giver større 
gennemsigtighed for betydelige korte 
nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Over en vis tærskel bør meddelelse 
om en position ske direkte til de 
pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Positionerne bør også fremlægges 
offentligt til markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
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betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

positioner i aktier.

Or. en

Ændringsforslag 154
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og markedsdeltagerne. 
For aktier, som kan handles i et 
handelssystem i Unionen, bør der indføres 
en model i to lag, som giver større 
gennemsigtighed for betydelige korte 
nettopositioner i aktier på et passende 
niveau. Ved en lavere tærskel skal 
meddelelse om en position ske direkte til 
de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Ved en højere tærskel skal 
positionerne fremlægges offentligt til 
markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

(6) Øget gennemsigtighed i forbindelse 
med betydelige korte nettopositioner i 
specifikke finansielle instrumenter vil 
sandsynligvis være til gavn for både 
tilsynsmyndigheden og markedsdeltagerne. 
For aktier, som kan handles i et 
handelssystem eller indsættes privat i 
Unionen, bør der indføres en model i to 
lag, som giver større gennemsigtighed for 
betydelige korte nettopositioner i aktier på 
et passende niveau. Ved en lavere tærskel 
skal meddelelse om en position ske direkte 
til de pågældende tilsynsmyndigheder uden 
offentliggørelse, så de kan overvåge og, 
om nødvendigt, efterforske short selling, 
der kan skabe systemiske risici eller udgøre 
misbrug. Ved en højere tærskel skal 
positionerne fremlægges offentligt til 
markedet for at give andre 
markedsdeltagere nyttig information om 
betydelige enkeltstående short selling-
positioner i aktier.

Or. en

Ændringsforslag 155
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Meddelelse til tilsynsmyndighederne 
om betydelige korte nettopositioner 
relateret til statsobligationer er vigtig 
information, som kan støtte 
tilsynsmyndighedernes overvågning af, 
hvorvidt sådanne positioner faktisk skaber 
systemiske risici eller anvendes til 
misbrug. Der bør derfor være regler om 
underretning af tilsynsmyndigheder med 
hensyn til betydelige korte nettopositioner 
relateret til statsobligationer i Unionen. Et 
sådant krav skal kun omfatte direkte 
meddelelse til tilsynsmyndighederne uden 
offentliggørelse, da offentliggørelse af 
oplysninger til markedet om sådanne 
instrumenter kan have en negativ virkning 
på markedet for statsobligationer, hvor 
likviditeten allerede er nedsat. Et eventuelt 
krav skal omfatte underretning om 
betydelige eksponeringer for udstedere af 
statsobligationer ved brug af credit 
default swaps.

(7) Meddelelse til tilsynsmyndighederne 
om betydelige korte nettopositioner 
relateret til statsobligationer eller til 
indekserne på medlemsstaternes eller 
Unionens finansielle markeder er vigtig 
information, som kan støtte 
tilsynsmyndighedernes overvågning af, 
hvorvidt sådanne positioner faktisk skaber 
systemiske risici eller anvendes til 
misbrug. Der bør derfor være regler om 
underretning af tilsynsmyndigheder med 
hensyn til betydelige korte nettopositioner 
relateret til statsobligationer eller til 
indekserne på medlemsstaternes eller 
Unionens finansielle markeder. Et sådant 
krav skal kun omfatte direkte meddelelse 
til tilsynsmyndighederne uden 
offentliggørelse, da offentliggørelse af
oplysninger til markedet om sådanne 
instrumenter kan have en negativ virkning 
på markedet for statsobligationer, hvor 
likviditeten allerede er nedsat eller 
relateret til indekserne på 
medlemsstaternes eller Unionens 
finansielle markeder. Et eventuelt krav
skal omfatte underretning om betydelige 
eksponeringer for udstedere af 
statsobligationer ved brug af credit default 
swaps og finansielle instrumenter med 
relation til medlemsstaternes eller 
Unionens finansielle indekser.

Or. en

Ændringsforslag 156
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Meddelelseskravene for 
statsobligationer skal gælde for 

(8) Meddelelseskravene for 
statsobligationer skal gælde for 
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obligationer udstedt af Unionen og 
medlemsstaterne, herunder ministerier, 
departementer, centralbanker, organer eller 
mellemled, der udsteder obligationer på 
deres vegne, men ikke regionale 
myndigheder eller halvoffentlige 
organisationer, der udsteder obligationer.

obligationer udstedt af Unionen og 
medlemsstaterne, herunder ministerier, 
departementer, centralbanker, organer eller 
mellemled, der udsteder obligationer på 
deres vegne, men ikke regionale 
myndigheder eller halvoffentlige 
organisationer, der udsteder obligationer.
Denne forordning bør ikke dække 
gældsinstrumenter fra udstedende 
selskaber i Unionen, der ikke er udstedt 
på vegne af en medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der er intet belæg for, at korte positioner relateret til gældsinstrumenter udstedt af selskaber 
udgør en systemisk risiko. Det ville være urimeligt at udvide kravet til offentliggørelse til at 
omfatte gældsinstrumenter udstedt af selskaber.

Ændringsforslag 157
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Meddelelseskravene for 
statsobligationer skal gælde for 
obligationer udstedt af Unionen og 
medlemsstaterne, herunder ministerier, 
departementer, centralbanker, organer eller 
mellemled, der udsteder obligationer på 
deres vegne, men ikke regionale 
myndigheder eller halvoffentlige 
organisationer, der udsteder obligationer.

(8) Meddelelseskravene for 
statsobligationer skal gælde for 
obligationer udstedt af Unionen og 
medlemsstaterne, herunder ministerier, 
departementer, centralbanker, organer eller 
mellemled, der udsteder obligationer på 
deres vegne, men ikke regionale 
myndigheder eller halvoffentlige 
organisationer, der udsteder obligationer.
Denne forordning bør ikke dække 
gældsinstrumenter fra udstedende 
selskaber i Unionen, der ikke er udstedt 
på vegne af en medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Under høringen om forordningen blev der ikke givet belæg for, at korte positioner relateret til 
gældsinstrumenter udstedt af virksomhedsorganer udgør en systemisk risiko. Forordningen 
omfatter allerede betydelige korte positioner, når det gælder aktier udstedt af selskaber i 
Unionen. Det ville være urimeligt også at udvide kravet til offentliggørelse til at omfatte 
gældsinstrumenter udstedt af selskaber.

Ændringsforslag 158
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Meddelelseskravene for 
statsobligationer skal gælde for 
obligationer udstedt af Unionen og 
medlemsstaterne, herunder ministerier, 
departementer, centralbanker, organer eller 
mellemled, der udsteder obligationer på 
deres vegne, men ikke regionale 
myndigheder eller halvoffentlige 
organisationer, der udsteder obligationer.

(8) Meddelelseskravene for 
statsobligationer skal gælde for 
obligationer udstedt af Unionen og 
medlemsstaterne, herunder ministerier, 
departementer, centralbanker, organer eller 
mellemled, der udsteder obligationer på 
vegne af en medlemsstat eller Unionen, 
men ikke regionale myndigheder eller 
halvoffentlige organisationer, der udsteder 
obligationer.

Or. en

Ændringsforslag 159
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre et omfattende og effektivt 
gennemsigtighedskrav er det vigtigt ikke 
kun at inkludere korte positioner, der 
opstår på grund af handel med aktier eller 
statsobligationer i handelssystemer, men
også korte positioner, der opstår på grund 
af handel uden for disse systemer og 
økonomiske korte nettopositioner, der 

(9) For at sikre et omfattende og effektivt 
gennemsigtighedskrav er det vigtigt ikke 
kun at inkludere korte positioner, der 
opstår på grund af handel med 
værdipapirer, indeksrelaterede 
instrumenter eller statsobligationer i 
handelssystemer, men også korte 
positioner, der opstår på grund af handel 
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opstår ved brug af derivater. uden for disse systemer og økonomiske 
korte nettopositioner, der opstår ved brug 
af derivater.

Or. en

Ændringsforslag 160
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre et omfattende og effektivt 
gennemsigtighedskrav er det vigtigt ikke 
kun at inkludere korte positioner, der 
opstår på grund af handel med aktier eller 
statsobligationer i handelssystemer, men 
også korte positioner, der opstår på grund 
af handel uden for disse systemer og 
økonomiske korte nettopositioner, der 
opstår ved brug af derivater.

(9) For at sikre et omfattende og effektivt 
gennemsigtighedskrav er det vigtigt ikke 
kun at inkludere korte positioner, der 
opstår på grund af handel med aktier eller 
statsobligationer i handelssystemer, men 
også korte positioner, der opstår på grund 
af handel uden for disse systemer (hvad 
enten det drejer sig om regulerede 
markeder, multilaterale handelsfaciliteter, 
personer, der udvirker systematiske 
internaliseringer, eller unoterede handler) 
og økonomiske korte nettopositioner, der 
opstår ved brug af derivater som optioner, 
futures, differencekontrakter og spread 
betting i forbindelse med aktier eller 
statsobligationer.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, hvad der anses for at være "uden for disse handelssystemer", og hvad der 
indgår i "derivater", for at undgå forskellige fortolkninger af denne regel. 

Ændringsforslag 161
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at være nyttig for 
tilsynsmyndigheder og markedet skal en 
eventuel gennemsigtighedsordning give 
fuldstændig og præcis information om en 
fysisk eller juridisk persons positioner. 
Især skal den information, der gives til 
tilsynsmyndigheden eller markedet, tage 
højde for både korte og lange positioner, så 
den giver værdifulde oplysninger om den 
fysiske eller juridiske persons korte 
nettoposition i aktier, statsobligationer og 
credit default swaps.

(10) For at være nyttig for 
tilsynsmyndigheder og markedet skal en 
eventuel gennemsigtighedsordning give 
information om en fysisk eller juridisk
persons betydelige korte positioner. Især 
skal den information, der gives til 
tilsynsmyndigheden eller markedet i 
sammenfattet og anonym form, tage højde 
for både korte og lange positioner, så den 
giver værdifulde oplysninger om den 
fysiske eller juridiske persons korte 
nettoposition i aktier, statsobligationer og 
credit default swaps. Fuldstændig og 
præcis offentliggørelse af betydelige korte 
positioner giver tilsynsmyndighederne 
vigtige informationer om risici på 
markedet og anses for at være vigtige for
markedstilsynet. Det anses derimod ikke 
for at være nødvendigt for markedstilsynet 
at kræve mærkning af korte ordrer, som 
kan blive lukket inden for kort tid.

Or. en

Begrundelse

For at være nyttig for tilsynsmyndigheder og markedet bør en eventuel 
gennemsigtighedsordning give information om en fysisk eller juridisk persons betydelige korte 
positioner. Især skal den information, der gives til tilsynsmyndigheden eller markedet, tage 
højde for både korte og lange positioner, så den giver værdifulde oplysninger om den fysiske 
eller juridiske persons korte nettoposition i aktier, statsobligationer og credit default swaps.

Ændringsforslag 162
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at være nyttig for 
tilsynsmyndigheder og markedet skal en 

(10) For at være nyttig for 
tilsynsmyndigheder og markedet skal en 
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eventuel gennemsigtighedsordning give 
fuldstændig og præcis information om en
fysisk eller juridisk persons positioner. 
Især skal den information, der gives til 
tilsynsmyndigheden eller markedet, tage 
højde for både korte og lange positioner, så 
den giver værdifulde oplysninger om den 
fysiske eller juridiske persons korte 
nettoposition i aktier, statsobligationer og 
credit default swaps.

eventuel gennemsigtighedsordning give 
fuldstændig og præcis information om en 
fysisk eller juridisk persons positioner. 
Især skal den information, der gives til 
tilsynsmyndigheden direkte uden 
offentliggørelse, tage højde for både korte 
og lange positioner, så den giver 
værdifulde oplysninger om den fysiske 
eller juridiske persons korte nettoposition i 
aktier, statsobligationer og credit default 
swaps. For at undgå, at 
tilsynsmyndighederne modtager 
meddelelser med informationer uden 
væsentlig, systemisk eller tilsynsmæssig 
værdi, bør tærsklerne for direkte 
meddelelse uden offentliggørelse nøje 
vurderes og omkostningerne og fordelene 
ved forskellige tærskler overvejes i 
detaljer af ESA (ESMA), som derefter bør 
vejlede Kommissionen i, hvilke tærskler, 
der bør anvendes.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af individuelle korte positioner kan få negativ indvirkning på små investorer. 
Det kan skabe en procyklisk effekt, der får aktiekurserne til at falde, skader europæisk 
erhvervsliv og fører til nedsat likviditet og en mindre effektiv prisdannelse. Vi bør dog sikre, 
at de kompetente myndigheder har adgang til et rimeligt omfang af relevante oplysninger med 
henblik på at overvåge systemiske risici uden at skabe unødvendigt tunge omkostninger og 
administrative byrder og gøre de europæiske markeder mindre konkurrencedygtige.

Ændringsforslag 163
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at være nyttig for 
tilsynsmyndigheder og markedet skal en 
eventuel gennemsigtighedsordning give 
fuldstændig og præcis information om en 

(10) For at være nyttig for 
tilsynsmyndigheder og markedet skal en 
eventuel gennemsigtighedsordning give 
fuldstændig og præcis information om en 
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fysisk eller juridisk persons positioner. 
Især skal den information, der gives til 
tilsynsmyndigheden eller markedet, tage 
højde for både korte og lange positioner, så 
den giver værdifulde oplysninger om den 
fysiske eller juridiske persons korte 
nettoposition i aktier, statsobligationer og 
credit default swaps.

fysisk eller juridisk persons positioner. 
Især skal den information, der gives til 
tilsynsmyndigheden eller markedet, tage 
højde for både korte og lange positioner, så 
den giver værdifulde oplysninger om den 
fysiske eller juridiske persons korte 
nettoposition i værdipapirer, indekser, 
statsobligationer og credit default swaps.

Or. en

Ændringsforslag 164
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Beregningen af en kort eller lang 
position skal tage højde for eventuelle 
økonomiske interesser, som den fysiske 
eller juridiske person har i forhold til den 
af selskabet udstedte aktiekapital eller de af 
medlemsstaten eller EU udstedte 
statsobligationer. Især skal der tages højde 
for sådanne interesser, der er opnået direkte 
eller indirekte gennem brug af derivater 
som optioner, futures, differencekontrakter 
og spread betting i forbindelse med aktier 
eller statsobligationer. Ved positioner 
i forbindelse med statsobligationer skal der 
også tages højde for credit default swaps, 
der er relateret til udstedere af 
statsobligationer.

(11) Beregningen af en kort eller lang 
position skal tage højde for eventuelle 
økonomiske interesser, som den fysiske 
eller juridiske person har i forhold til den 
af selskabet udstedte aktiekapital, de af 
medlemsstaten eller EU udstedte 
statsobligationer eller indekserne på en 
medlemsstats eller Unionens finansielle 
markeder. Især skal der tages højde for 
sådanne interesser, der er opnået direkte 
eller indirekte gennem brug af derivater 
som optioner, futures, differencekontrakter 
og spread betting i forbindelse med 
værdipapirer, statsobligationer eller
indekser. Ved positioner i forbindelse med 
statsobligationer skal der også tages højde 
for credit default swaps, der er relateret til 
udstedere af statsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 165
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte 
nettopositioner i aktier bør der indføres et 
krav om mærkning af salgsordrer, der 
gennemføres i handelssystemer som korte 
ordrer, for at opnå supplerende 
oplysninger om omfanget af short selling 
af aktier, som finder sted i 
handelssystemer. Oplysninger om korte 
ordrer skal samordnes af handelssystemet 
og som minimum offentliggøres dagligt 
i oversigtsform for at hjælpe kompetente 
myndigheder og markedsdeltagere med at 
overvåge niveauet for short selling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medens korte positioner giver bedre markedsovervågning, er det uklart, om mærkning af 
korte ordrer giver nogen merværdi, også i betragtning af at direktivet om markeder for 
finansielle instrumenter stiller krav til markedsdeltagerne om at indberette alle gennemførte 
transaktioner til tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 166
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte 
nettopositioner i aktier bør der indføres et 
krav om mærkning af salgsordrer, der 
gennemføres i handelssystemer som korte 
ordrer, for at opnå supplerende 
oplysninger om omfanget af short selling 
af aktier, som finder sted i 
handelssystemer. Oplysninger om korte 
ordrer skal samordnes af handelssystemet 

udgår
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og som minimum offentliggøres dagligt 
i oversigtsform for at hjælpe kompetente 
myndigheder og markedsdeltagere med at 
overvåge niveauet for short selling.

Or. en

Ændringsforslag 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte 
nettopositioner i aktier bør der indføres et 
krav om mærkning af salgsordrer, der 
gennemføres i handelssystemer som korte
ordrer, for at opnå supplerende 
oplysninger om omfanget af short selling 
af aktier, som finder sted i 
handelssystemer. Oplysninger om korte 
ordrer skal samordnes af handelssystemet 
og som minimum offentliggøres dagligt 
i oversigtsform for at hjælpe kompetente 
myndigheder og markedsdeltagere med at 
overvåge niveauet for short selling.

(12) Kommissionen bør foretage en 
fuldstændig og tilbundsgående analyse af 
omkostninger og fordele ved at indføre et 
krav om mærkning af korte ordrer. Enhver 
afgørelse om at indføre en sådan 
mærkning bør begrundes behørigt og bør 
ikke foregribe resultaterne af 
Kommissionens analyse. Analysen bør 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 168
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i aktier bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der 
gennemføres i handelssystemer som korte 
ordrer, for at opnå supplerende 

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i aktier bør ESA (ESMA) undersøge 
fordele og omkostninger ved at indføre et 
krav om mærkning af salgsordrer, der 
gennemføres i handelssystemer som korte 
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oplysninger om omfanget af short selling 
af aktier, som finder sted i 
handelssystemer. Oplysninger om korte 
ordrer skal samordnes af handelssystemet 
og som minimum offentliggøres dagligt 
i oversigtsform for at hjælpe kompetente 
myndigheder og markedsdeltagere med at 
overvåge niveauet for short selling.

ordrer, og om målet bedre nås ved hjælp 
af gennemsigtighedsordningen 
vedrørende offentliggørelse af korte 
nettopositioner i aktier. 

Or. en

Ændringsforslag 169
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i aktier bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
i handelssystemer som korte ordrer, for at 
opnå supplerende oplysninger om 
omfanget af short selling af aktier, som 
finder sted i handelssystemer. Oplysninger 
om korte ordrer skal samordnes af 
handelssystemet og som minimum 
offentliggøres dagligt i oversigtsform for 
at hjælpe kompetente myndigheder og 
markedsdeltagere med at overvåge 
niveauet for short selling.

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i aktier bør ESA (ESMA) undersøge 
fordele og omkostninger ved at indføre et 
krav om mærkning af salgsordrer, der 
gennemføres i handelssystemer som korte 
ordrer, og om målet bedre nås ved hjælp 
af gennemsigtighedsordningen 
vedrørende offentliggørelse af korte 
nettopositioner i aktier. 

Or. en

Ændringsforslag 170
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
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i aktier bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
i handelssystemer som korte ordrer, for at 
opnå supplerende oplysninger om 
omfanget af short selling af aktier, som 
finder sted i handelssystemer. Oplysninger 
om korte ordrer skal samordnes af 
handelssystemet og som minimum 
offentliggøres dagligt i oversigtsform for 
at hjælpe kompetente myndigheder og 
markedsdeltagere med at overvåge 
niveauet for short selling.

i aktier bør ESA (ESMA) foretage en 
kvantitativ og kvalitativ 
konsekvensanalyse af fordele og 
omkostninger ved at indføre et krav om
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
i handelssystemer som korte ordrer, og 
undersøge, om målet bedre nås ved hjælp 
af gennemsigtighedsordningen 
vedrørende offentliggørelse af korte 
nettopositioner i aktier. 

Or. en

Begrundelse

Mærkning af ordrer ville ikke give nøjagtige oplysninger, men ville medføre betydelige 
gennemførelsesomkostninger, som først og fremmest ville ramme mindre handelssystemer og i 
sidste instans få indvirkning på investorer og udstedere. Der bør foretages en behørig 
konsekvensanalyse af fordele og omkostninger, før der indføres et sådant krav. 

Ændringsforslag 171
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i aktier bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
i handelssystemer som korte ordrer, for at 
opnå supplerende oplysninger om 
omfanget af short selling af aktier, som 
finder sted i handelssystemer. Oplysninger 
om korte ordrer skal samordnes af 
handelssystemet og som minimum 
offentliggøres dagligt i oversigtsform for 
at hjælpe kompetente myndigheder og 
markedsdeltagere med at overvåge 
niveauet for short selling.

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for indberetning af korte nettopositioner 
i aktier bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
som korte ordrer og ved dagens afslutning 
registreres som sådan, for at opnå 
supplerende oplysninger om omfanget af 
short selling af aktier, som finder sted. 
Oplysninger om salgsordrer, der resulterer 
i en kort position, der ved dagens 
afslutning registreres som sådan, skal 
samordnes af investeringsfirmaet og som 
minimum meddeles dagligt til den 
kompetente myndighed for at hjælpe 
kompetente myndigheder med at overvåge 
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niveauet for short selling.

Or. en

Begrundelse

Handelssystemer har ikke de nødvendige præcise oplysninger til at afgøre, om en person 
indgår i short selling af aktien. Effektive mærkningsprocedurer for ordrer på aktier, der er 
optaget til handel, kan i praksis kun implementeres af investeringsfirmaer, der har kendskab 
til deres kunders identitet og kontopositioner. Desuden bør mærkning af salgsordrer kun ske 
ved dagens afslutning. Det bør noteres, at realtidsmærkning af autoriseret short selling kan 
føre til vildledende og absurde resultater.

Ændringsforslag 172
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i aktier bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
i handelssystemer som korte ordrer, for at 
opnå supplerende oplysninger om 
omfanget af short selling af aktier, som 
finder sted i handelssystemer. Oplysninger 
om korte ordrer skal samordnes af 
handelssystemet og som minimum 
offentliggøres dagligt i oversigtsform for at 
hjælpe kompetente myndigheder og 
markedsdeltagere med at overvåge 
niveauet for short selling.

(12) Foruden gennemsigtighedsordningen 
for offentliggørelse af korte nettopositioner 
i værdipapirer bør der indføres et krav om 
mærkning af salgsordrer, der gennemføres 
som korte ordrer, for at opnå supplerende 
oplysninger om omfanget af short selling 
af værdipapirer, som finder sted. 
Oplysninger om korte salgsordrer skal 
samordnes af handelssystemet eller af det 
investeringsfirma, der gennemfører 
ordrer på kunders vegne eller for egen 
regning, såfremt ordrerne ikke 
gennemføres i handelssystemet, og skal 
som minimum offentliggøres dagligt 
i oversigtsform for at hjælpe kompetente 
myndigheder og markedsdeltagere med at 
overvåge niveauet for short selling.

Or. en
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Ændringsforslag 173
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument. 
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer eller en 
anden position, hvis værdi må formodes at 
blive negativt påvirket af et fald i den 
relevante stats kreditværdighed, være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument.
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument. 
Beregningen af en kort nettoposition i 

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer eller en 
anden position, hvis værdi må formodes at 
blive negativt påvirket af et fald i den 
relevante stats kreditværdighed, være det 
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forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument.
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

Or. en

Begrundelse

Credit default swaps i forbindelse med statsobligationer er et effektivt middel til at begrænse 
risikoen ved en række forskellige instrumenter, der ikke er direkte knyttet til den 
underliggende statsgæld, f.eks. obligationer udstedt af virksomheder, hvis kreditværdighed er 
tæt knyttet til den pågældende stat. At opstille begrænsninger eller indføre krav om 
offentliggørelse for markedsdeltagere vil afskrække disse deltagere fra at investere i sådanne 
obligationer med deraf følgende indvirkning på virksomhedernes evne til at rejse kapital.

Ændringsforslag 175
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument. 
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer eller 
anden ejendom eller værdipapirer, der er 
beliggende i eller udstedt af enheder i den 
pågældende jurisdiktion, og hvis værdi 
må formodes at blive negativt påvirket af 
et fald i den pågældende stats 
kreditværdighed, være det samme som at 
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forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

tage en kort position på det underliggende 
gældsinstrument. Beregningen af en kort 
nettoposition i forbindelse med 
statsobligationer bør derfor omfatte credit 
default swaps, der er relateret til en 
statsobligationsudsteders forpligtelse. Der 
bør tages højde for credit default swap-
positionen både med hensyn til 
bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk eller 
juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

Or. en

Begrundelse

Statslige credit default swaps anvendes til beskyttelse mod "landerisici" på forskellige måder, 
ikke kun gennem gældspositioner (for eksempel ved at eje en portefølje af ejendomme, der er 
beliggende i den pågældende jurisdiktion). I overensstemmelse hermed bør en position i en 
credit default swap i forbindelse med en EU-medlemsstats forpligtelse ikke anses for udækket, 
hvis den bruges til at beskytte mod risikoen inden for en portefølje.

Ændringsforslag 176
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument. 
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument. 
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
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default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position i en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position i en credit default swap, som er 
forbudt i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 177
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en kort position på det 
underliggende gældsinstrument. 
Beregningen af en kort nettoposition i 
forbindelse med statsobligationer bør 
derfor omfatte credit default swaps, der er 
relateret til en statsobligationsudsteders 
forpligtelse. Der bør tages højde for credit 
default swap-positionen både med hensyn 
til bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk 
eller juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

(13) Økonomisk set kan køb af credit 
default swaps uden at have en lang position 
i underliggende statsobligationer være det 
samme som at tage en udækket kort 
position på det underliggende 
gældsinstrument. Beregningen af en kort 
nettoposition i forbindelse med 
statsobligationer bør derfor omfatte credit 
default swaps, der er relateret til en 
statsobligationsudsteders forpligtelse. Der 
bør tages højde for credit default swap-
positionen både med hensyn til 
bestemmelsen af, hvorvidt en fysisk eller 
juridisk person har en betydelig kort 
nettoposition relateret til statsobligationer, 
der skal meddeles til en kompetent 
myndighed, eller en betydelig udækket 
position in en credit default swap relateret 
til en udsteder af statsobligationer, som 
skal meddeles myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at 
gennemsigtighedsforpligtelserne kan være 
effektive, er det vigtigt, at de gælder, 
uanset hvor den fysiske eller juridiske 
person befinder sig, herunder når den 
fysiske eller juridiske person befinder sig 
uden for Unionen, men har en betydelig 
kort nettoposition i et selskab, hvis aktier 
må handles i et handelssystem inden for 
Unionen, eller en kort nettoposition i 
statsobligationer udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen.

(15) For at 
gennemsigtighedsforpligtelserne kan være 
effektive, er det vigtigt, at de gælder, 
uanset hvor den fysiske eller juridiske 
person befinder sig, herunder når den 
fysiske eller juridiske person befinder sig 
uden for Unionen, men har en betydelig 
kort nettoposition i et finansielt 
instrument, der er omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 179
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer kan være en af flere 
operationelle årsager til manglende 
afvikling og volatilitet. Der bør udvikles 
foranstaltninger til at reducere sådanne 
risici og indføre hensigtsmæssige krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i Kommissionens 
kommende forslag om afviklingsdisciplin.
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afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til
afviklingsdisciplin.

Or. en

Ændringsforslag 180
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling, volatilitet og markedsmisbrug.
For at reducere sådanne risici er det 
hensigtsmæssigt at sætte begrænsninger for 
udækket short selling.

Or. en

Begrundelse

Det forudgående lån af værdipapirer øger handelsprocessernes kompleksitet, da det på 
tidspunktet for en ordreafgivelse ikke er klart, hvorvidt og hvornår en handel gennemføres.
Der vil, hvis låneaftalerne skal være på plads på forhånd, bliver indgået mange unødvendige
låneaftaler, hvilket vil føre til forvridning af udlånsmarkedet. Dette vil i væsentlig grad 
mindske effektiviteten af værdipapirhandelen og forøge handelsomkostningerne. 
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Ændringsforslag 181
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til
afviklingsdisciplin.

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer kan være en af flere 
operationelle årsager til manglende 
afvikling og volatilitet. Der bør udvikles 
foranstaltninger til at reducere sådanne 
risici og indføre hensigtsmæssige krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i Kommissionens 
kommende forslag om afviklingsdisciplin 
og tage hensyn til det arbejde, der udføres 
i Kommissionens undergruppe 
arbejdsgruppen om harmonisering af 
transaktionsforløb.

Or. en

Ændringsforslag 182
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 

(16) Udækket short selling øger risikoen 
for markedsmanipulation, manglende 
afvikling og volatilitet. Af denne grund er
udækket short selling og udækkede 
positioner i credit default swaps forbudt.
Det er hensigtsmæssigt kun at tillade short 
selling af tidligere lånte værdipapirer eller 
obligationer eller værdipapirer eller 
obligationer for hvilke, lånet er garanteret 
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dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

Det er også hensigtsmæssigt at inkludere 
krav i forbindelse med dækningskøb og 
bøder for manglende afvikling af 
transaktioner i disse instrumenter.
Procedurerne for dækningskøb og kravene 
vedrørende sen afvikling bør omfatte 
grundlæggende standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

Or. en

Ændringsforslag 183
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin. Denne forordning bør 
ikke begrænse eller forbyde udækkede 
positioner i credit default swaps for 
statsobligationer.

Or. en
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Begrundelse

Et forbud mod udækkede positioner i credit default swaps ville have en ugunstig indvirkning 
på likviditeten på markederne for statsobligationer og ville ikke stå i et rimeligt forhold til de 
systemiske risici, sådanne positioner udgør.

Ændringsforslag 184
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. Kommissionen bør også tage højde 
for de forskellige ordninger, der 
i øjeblikket anvendes for dækket short 
selling. Det er også hensigtsmæssigt at 
inkludere krav om handelssystemer i 
forbindelse med dækningskøb og bøder for 
manglende afvikling af transaktioner i 
disse instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin. Foranstaltninger i 
forbindelse med afvikling og 
dækningskøb bør dog behandles i anden 
EU-lovgivning, i en anden sammenhæng 
end short selling, da de ikke er unikke for 
short selling.

Or. en

Begrundelse

Mislykket afvikling er vigtig og skal løses, men horisontalt i stedet for vertikalt. Der er en 
række operationelle årsager til, at mislykket afvikling ikke har relation til short selling. 
Statslige værdipapircentraler har ingen mulighed for at vide, om en mislykkes afvikling 
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stammer fra udækket short selling. Bestræbelser på at forbedre afviklingsdisciplinen bør være 
en del af lovgivningen vedrørende værdipapirafvikling eller forordningen om statslige 
værdipapircentraler.

Ændringsforslag 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer anses somme tider for at
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer kan øge den potentielle 
risiko for manglende afvikling og for 
volatilitet. For at dæmme op for sådanne
bekymringer og opretholde en konsekvent 
international strategi er det 
hensigtsmæssigt at basere short selling på 
tidligere lånte værdipapirer eller 
værdipapirer, som der er rimelig grund til 
at formode kan lånes, under hensyntagen 
til de forskellige ordninger, der i øjeblikket
anvendes for dækket short selling. Det er 
også hensigtsmæssigt at inkludere krav i 
forbindelse med dækningskøb og bøder for 
manglende afvikling af transaktioner i 
disse instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

Or. en

Ændringsforslag 186
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Udækket short selling af aktier og (16) Udækket short selling af aktier og 
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statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

statsobligationer anses somme tider for at 
øge den potentielle risiko for manglende 
afvikling og for volatilitet. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
sætte begrænsninger for udækket short 
selling. De specifikke begrænsninger bør 
også tage højde for de forskellige 
ordninger, der i øjeblikket anvendes for 
dækket short selling. Udækket short 
selling samt generelt short selling i 
forbindelse med råstoffer bør forbydes, da 
det ikke giver økonomiske fordele som 
helhed og medfører systemiske risici, som 
ikke kan vurderes eller fastslås på 
forhånd, og da en central modpart, og i 
sidste ende igen skatteyderne, i fremtiden 
er ansvarlig, hvis den, der foretager short 
selling, ikke efterkommer sine 
betalingsforpligtelser. For så vidt som det 
i forbindelse med råstoffer er nødvendigt 
med sikringsdispositioner, kan disse 
foretages med andre instrumenter, som 
futures og optioner. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav om 
handelssystemer i forbindelse med 
dækningskøb og bøder for manglende 
afvikling af transaktioner i disse 
instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin.

Or. de

Ændringsforslag 187
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der har eksisteret 
afviklingsdisciplinordninger 
(dækningskøb og sanktioner) i EU i 
mange år. Behovet for at harmonisere 
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disse ordninger samt de bredere ordninger 
for transaktionsforløb førte i 2009 til 
oprettelsen af arbejdsgruppen om 
harmonisering af transaktionsforløb, som 
er dannet af Kommissionen og industrien. 
En undergruppe af arbejdsgruppen om 
harmonisering af transaktionsforløb ser i 
øjeblikket på, hvordan dækningskøbs- og 
sanktionsordningerne i EU kan 
harmoniseres. Det er sandsynligt, at 
arbejdet i denne undergruppe vil være 
afsluttet i tide til resultatet kan indgå i 
Kommissionens lovforslag om statslige 
værdipapircentraler, hvori detaljerne af 
disse ordningers funktion vil blive 
fastlagt.

Or. en

Ændringsforslag 188
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Mens afviklingsdisciplin er en vigtig 
del af velfungerende finansielle markeder, 
erkendes det, at årsagerne til mislykket 
afvikling er forskellige og ikke begrænset 
til short selling. Kommissionen bør – selv 
om afviklingsdisciplin, herunder bøder for 
sen betaling og andre passende 
foranstaltninger, ikke bør være omfattet 
af denne forordning – stille konkrete 
forslag på dette område inden udgangen 
af 2011, sideløbende med et forslag om at 
skabe en harmoniseret retlig rammer for 
statslige værdipapircentraler.

Or. en

Begrundelse

Mislykket afvikling er vigtig og skal løses, men horisontalt i stedet for vertikalt. Der er en 
række operationelle årsager til, at mislykket afvikling ikke har relation til short selling. 
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Statslige værdipapircentraler har ingen mulighed for at vide, om en mislykkes afvikling 
stammer fra udækket short selling. Bestræbelser på at forbedre afviklingsdisciplinen bør være 
en del af lovgivningen vedrørende værdipapirafvikling eller forordningen om statslige 
værdipapircentraler.

Ændringsforslag 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En fælles EU-afviklingsdisciplin er 
vigtig for at skabe velfungerende 
finansielle markeder i EU. Oprettelsen af 
EU-afviklingsdisciplin, herunder 
harmoniserede regler om kontant 
kompensation, sanktionsordninger og 
ensartede håndhævelsesbestemmelser 
såsom dækningskøb bør være genstand 
for en separat, bredere 
afviklingslovgivning, der foreslås af 
Kommissionen i løbet af 2011.

Or. en

Begrundelse

Fremtidig EU-lovgivning bør indeholde en harmoniseret sanktionsordning og harmoniserede 
håndhævelsesbestemmelser såsom dækningskøb og kontant kompensation i tilfælde af 
mislykket afvikling. Kommissionens lovgivningstiltag kunne bygge på artikel 13, men udvide 
artiklens anvendelsesområde både med hensyn til finansielle instrumenter og med hensyn til, 
hvilke handelssystemer der er omfattet.

Ændringsforslag 190
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Credit default swaps for 
statsobligationer bør være baseret på 
princippet om forsikringsmæssig 
interesse. Udækkede positioner i credit 
default swaps for statsobligationer 
udnyttes til at tage udækkede korte 
positioner på statsobligationer, fjerne 
likviditet fra de pågældende 
obligationsmarkeder og kunstigt øge 
låneomkostningerne for medlemsstaterne 
med skadelige indvirkninger på deres 
evne til at refinansiere deres gæld i 
krisetider. Udækkede positioner i credit 
default swaps for statsobligationer bør 
derfor forbydes.

Or. en

Ændringsforslag 191
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Credit default swaps for 
statsobligationer bør være baseret på 
princippet om forsikringsmæssig 
interesse, men med erkendelse af, at der 
kan være andre interesser i en suveræn 
stat end obligationsejerskab.

Or. en

Ændringsforslag 192
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Foranstaltninger i forbindelse med 
statsobligationer og credit default swaps 
relateret til udstedere af statsobligationer, 
herunder øget gennemsigtighed og 
begrænsninger af udækket short selling, 
bør indføre krav, der er forholdsmæssigt 
afpassede, og bør samtidig undgå en 
ugunstig indvirkning på likviditeten på 
markederne for statsobligationer og 
repomarkedet for genkøb af 
statsobligationer.

(17) Foranstaltninger i forbindelse med 
statsobligationer og credit default swaps 
relateret til udstedere af statsobligationer, 
herunder øget gennemsigtighed, bør 
indføre krav, der er forholdsmæssigt 
afpassede, og bør samtidig undgå en 
ugunstig indvirkning på effektiviteten på 
markederne for statsobligationer og 
repomarkedet for genkøb af 
statsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 193
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Foranstaltninger i forbindelse med 
statsobligationer og credit default swaps 
relateret til udstedere af statsobligationer, 
herunder øget gennemsigtighed og 
begrænsninger af udækket short selling, 
bør indføre krav, der er forholdsmæssigt 
afpassede, og bør samtidig undgå en 
ugunstig indvirkning på likviditeten på 
markederne for statsobligationer og 
repomarkedet for genkøb af 
statsobligationer.

(17) Foranstaltninger i forbindelse med 
statsobligationer og credit default swaps 
relateret til udstedere af statsobligationer, 
herunder øget gennemsigtighed og 
begrænsninger af udækket short selling, 
bør indføre krav, der er forholdsmæssigt 
afpassede, og bør samtidig undgå en 
ugunstig indvirkning på likviditeten på 
markederne for statsobligationer og 
repomarkedet for genkøb af 
statsobligationer. Credit default swaps for 
statsobligationer bruges til lovligt at 
beskytte mod andre risici end den direkte 
eksponering for statsobligationer. Denne 
forordning bør derfor ikke begrænse eller 
forbyde udækkede positioner i credit 
default swaps for statsobligationer.

Or. en
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Begrundelse

Et forbud mod udækkede positioner i credit default swaps ville have en ugunstig indvirkning 
på likviditeten på markederne for statsobligationer og ville ikke stå i et rimeligt forhold til de 
systemiske risici, sådanne positioner udgør. Dette kunne gøre det meget mere bekosteligt for 
medlemsstaterne at skaffe penge til offentlige ydelser såsom sundhedspleje, pensioner og 
sociale ydelser.

Ændringsforslag 194
Gay Mitchell

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Foranstaltninger i forbindelse med 
statsobligationer og credit default swaps 
relateret til udstedere af statsobligationer, 
herunder øget gennemsigtighed og 
begrænsninger af udækket short selling, 
bør indføre krav, der er forholdsmæssigt 
afpassede, og bør samtidig undgå en 
ugunstig indvirkning på likviditeten på 
markederne for statsobligationer og 
repomarkedet for genkøb af 
statsobligationer.

(17) Foranstaltninger i forbindelse med 
statsobligationer og credit default swaps 
relateret til udstedere af statsobligationer, 
herunder øget gennemsigtighed og 
begrænsninger af udækket short selling, 
bør indføre krav, der er forholdsmæssigt 
afpassede, og bør samtidig undgå en 
ugunstig indvirkning på likviditeten på 
markederne for statsobligationer og 
repomarkedet for genkøb af 
statsobligationer. I praksis bruges credit 
default swaps for statsobligationer i stor 
udstrækning til lovligt at beskytte mod 
andre risici end den direkte eksponering 
for statsobligationer. Denne forordning 
bør derfor ikke forbyde brugen af 
udækkede positioner i credit default swaps 
for statsobligationer.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod eller restriktioner på udækkede positioner i credit default swaps ville have en 
negativ indvirkning på likviditeten på markederne for statsobligationer, og ville gøre det mere 
bekosteligt for medlemsstaterne at skaffe penge til at levere offentlige ydelser og lægge større 
pres på de europæiske skatteydere.
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Ændringsforslag 195
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Aktier optages i stigende grad til 
handel i forskellige handelssystemer både 
inden for og uden for Unionen. Mange 
store selskaber, der er hjemmehørende 
uden for Unionen, får også optaget aktier 
til handel i et handelssystem i Unionen. Af 
hensyn til effektiviteten er det 
hensigtsmæssigt at fritage værdipapirer fra 
visse krav om meddelelse og 
offentliggørelse, hvis det primære 
handelssystem for det pågældende 
instrument er uden for Unionen.

(18) Aktier optages i stigende grad til 
handel i forskellige handelssystemer både 
inden for og uden for Unionen. Mange 
store selskaber, der er hjemmehørende 
uden for Unionen, får også optaget aktier 
til handel i et handelssystem i Unionen. Af 
hensyn til effektiviteten er det 
hensigtsmæssigt også at lade reglerne 
gælde for værdipapirer, hvor det primære 
handelssystem for det pågældende 
instrument er uden for Unionen.

Or. en

Begrundelse

Anmeldelses- og oplysningskrav kan også anvendes effektivt for værdipapirer, hvor det 
primære handelssystem for det pågældende instrument er uden for Unionen. Desuden ville en 
fritagelse af dem kunne skabe et problem med tilsynsarbitrage, hvor der som følge af denne 
regel ville være et incitament for virksomhederne til at flytte uden for EU.

Ændringsforslag 196
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Market making-aktiviteter spiller en 
afgørende rolle, fordi de bringer likviditet 
til markeder i Unionen, og market makers 
skal kunne tage korte positioner for at 
leve op til denne rolle. Hvis sådanne 
aktiviteter pålægges krav, kan det betyde 
en alvorlig begrænsning af deres evne til 
at skabe likviditet, og det kan have en 

(19) Market making-aktiviteter spiller en 
vis rolle, fordi de bringer likviditet til 
markederne i Unionen, og market makers 
bør sikre værdipapirernes omsættelighed 
(markedets likviditet) ved kontinuerligt at 
fastsætte købs- og salgskurser. Et salg er i 
tilfælde af et fungerende marked alene 
muligt på grundlag af de af market makers
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betydelig negativ indvirkning på 
effektiviteten på markederne i Unionen. I 
øvrigt forventes det, at market makers kun 
tager betydelige korte positioner i meget 
korte perioder. Fysiske eller juridiske 
personer, der er involveret i sådanne 
aktiviteter, bør derfor undtages fra krav, 
der kan hæmme deres evne til at udføre 
en sådan funktion og dermed påvirke EU-
markederne negativt. For at indfange 
tilsvarende enheder i tredjelande er det 
nødvendigt med en procedure for at 
vurdere ækvivalensen af markeder 
i tredjelande. Undtagelsen bør gælde for de 
forskellige typer af market making-
aktiviteter, men ikke handel for egen 
regning. Der er desuden fastsat en 
fritagelse for visse aktiviteter på det 
primære marked, f.eks. aktiviteter, der 
vedrører statsobligationer og 
stabiliseringsordninger, da disse aktiviteter 
er vigtige og bidrager til, at markederne 
fungerer effektivt. De kompetente 
myndigheder skal have meddelelse om 
brugen af fritagelser og skal have beføjelse 
til at forbyde en fysisk eller juridisk person 
at bruge en fritagelse, hvis den pågældende 
ikke opfylder de relevante kriterier for 
fritagelsen. Kompetente myndigheder skal 
også kunne anmode om oplysninger fra 
den fysiske eller juridiske person for at 
overvåge den pågældendes brug af 
fritagelsen.

fastlagte betingelser. Børsreglerne kræver 
af market maker i reglen kun, at han 
nævner en minimumsvolumen af de aktier 
eller obligationer, som han er rede til at 
aftage. Derudover bør de forud fastlagte 
maksimale ”spreads” ikke overskrides, 
dog er det ikke nødvendigt af anføre en 
rimelig, finansmatematisk udregnet 
værdi. Market maker kan tværtimod selv 
fastlægge kriterierne for prisfastsættelsen. 
Hvis market maker standser sine 
aktiviteter uden at generhverve aktierne, 
vil det sekundære marked også blive 
illikvidt, og den centrale modpart må 
træde ind, hvis handlen finder sted via 
denne part. Fysiske eller juridiske 
personer, der er involveret i sådanne 
aktiviteter, bør derfor ikke undtages fra 
krav.. For at indfange tilsvarende enheder i 
tredjelande er det nødvendigt med en 
procedure for at vurdere ækvivalensen af 
markeder i tredjelande. Undtagelsen bør 
gælde for de forskellige typer af market 
making-aktiviteter, men ikke handel for 
egen regning. Der er desuden fastsat en 
fritagelse for visse aktiviteter på det 
primære marked, f.eks. aktiviteter, der 
vedrører statsobligationer og 
stabiliseringsordninger, da disse aktiviteter 
er vigtige og bidrager til, at markederne 
fungerer effektivt. De kompetente 
myndigheder skal have meddelelse om 
brugen af fritagelser og skal have beføjelse 
til at forbyde en fysisk eller juridisk person 
at bruge en fritagelse, hvis den pågældende 
ikke opfylder de relevante kriterier for 
fritagelsen. Kompetente myndigheder skal 
også kunne anmode om oplysninger fra 
den fysiske eller juridiske person for at 
overvåge den pågældendes brug af 
fritagelsen.

Or. de
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Ændringsforslag 197
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Market making-aktiviteter spiller en 
afgørende rolle, fordi de bringer likviditet 
til markeder i Unionen, og market makers 
skal kunne tage korte positioner for at leve 
op til denne rolle. Hvis sådanne aktiviteter 
pålægges krav, kan det betyde en alvorlig 
begrænsning af deres evne til at skabe 
likviditet, og det kan have en betydelig 
negativ indvirkning på effektiviteten på 
markederne i Unionen. I øvrigt forventes 
det, at market makers kun tager betydelige 
korte positioner i meget korte perioder.
Fysiske eller juridiske personer, der er 
involveret i sådanne aktiviteter, bør derfor 
undtages fra krav, der kan hæmme deres 
evne til at udføre en sådan funktion og 
dermed påvirke EU-markederne negativt.
For at indfange tilsvarende enheder i 
tredjelande er det nødvendigt med en 
procedure for at vurdere ækvivalensen af 
markeder i tredjelande. Undtagelsen bør 
gælde for de forskellige typer af market 
making-aktiviteter, men ikke handel for 
egen regning. Der er desuden fastsat en 
fritagelse for visse aktiviteter på det 
primære marked, f.eks. aktiviteter, der 
vedrører statsobligationer og 
stabiliseringsordninger, da disse aktiviteter 
er vigtige og bidrager til, at markederne 
fungerer effektivt. De kompetente 
myndigheder skal have meddelelse om 
brugen af fritagelser og skal have beføjelse 
til at forbyde en fysisk eller juridisk person 
at bruge en fritagelse, hvis den pågældende 
ikke opfylder de relevante kriterier for 
fritagelsen. Kompetente myndigheder skal 
også kunne anmode om oplysninger fra 
den fysiske eller juridiske person for at 
overvåge den pågældendes brug af 
fritagelsen.

(19) Market making-aktiviteter spiller en 
afgørende rolle, fordi de bringer likviditet 
til markeder i Unionen, og market makers 
skal kunne tage korte positioner for at leve 
op til denne rolle. Hvis sådanne aktiviteter 
pålægges krav, kan det betyde en alvorlig 
begrænsning af deres evne til at skabe 
likviditet, og det kan have en betydelig 
negativ indvirkning på effektiviteten på 
markederne i Unionen. I øvrigt forventes 
det, at market makers kun tager betydelige 
korte positioner i meget korte perioder.
Fysiske eller juridiske personer, der er 
involveret i sådanne aktiviteter, bør derfor 
undtages fra krav, der kan hæmme deres 
evne til at udføre en sådan funktion og 
dermed påvirke EU-markederne negativt.
For at indfange tilsvarende enheder i 
tredjelande er det nødvendigt med en 
procedure for at vurdere ækvivalensen af 
markeder i tredjelande. Undtagelsen bør 
gælde for de forskellige typer af market 
making-aktiviteter, der bidrager til 
adresserbar likviditet. Der er desuden 
fastsat en fritagelse for aktiviteter på det 
primære marked, f.eks. aktiviteter, der 
vedrører statsobligationer og 
stabiliseringsordninger, da disse aktiviteter 
er vigtige og bidrager til, at markederne 
fungerer effektivt. De kompetente 
myndigheder skal have meddelelse om 
brugen af fritagelser og skal have beføjelse 
til at forbyde en fysisk eller juridisk person 
at bruge en fritagelse, hvis den pågældende 
ikke opfylder de relevante kriterier for 
fritagelsen. Kompetente myndigheder skal 
også kunne anmode om oplysninger fra 
den fysiske eller juridiske person for at 
overvåge den pågældendes brug af 
fritagelsen.
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Or. en

Begrundelse

For at bringe denne forordning på linje med MiFID-reguleringen, bør den omfatte alle 
handelsaktiviteter, der kan anses for market making, f.eks. hvor der ikke er nogen 
offentliggørelse af noteringer, ved indbyrdes handel mellem market makere, hvor den ene 
imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin kunde eller på såkaldt "give-
up" basis.

Ændringsforslag 198
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
på et finansielt instrument i et 
handelssystem bør en kompetent 
myndighed også have mulighed for 
midlertidigt at begrænse short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
system, så myndigheden kan gribe hurtigt 
ind, hvor det er hensigtsmæssigt, i en 
periode på 24 timer for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
på et finansielt instrument bør en 
kompetent myndighed også have mulighed 
for midlertidigt at begrænse short selling af 
det finansielle instrument, så myndigheden 
kan gribe hurtigt ind, hvor det er 
hensigtsmæssigt, for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.

Or. en

Ændringsforslag 199
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
på et finansielt instrument i et 
handelssystem bør en kompetent 
myndighed også have mulighed for 
midlertidigt at begrænse short selling af det 

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
på et finansielt instrument i et 
handelssystem bør en kompetent 
myndighed også have mulighed for 
midlertidigt at begrænse short selling af det 
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finansielle instrument i det pågældende 
system, så myndigheden kan gribe hurtigt 
ind, hvor det er hensigtsmæssigt, i en 
periode på 24 timer for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.

finansielle instrument, så myndigheden kan 
gribe hurtigt ind, hvor det er 
hensigtsmæssigt, for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.
Handelshindringsperioden bør tage 
hensyn til alvorligheden af 
markedsforstyrrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
på et finansielt instrument i et 
handelssystem bør en kompetent 
myndighed også have mulighed for 
midlertidigt at begrænse short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
system, så myndigheden kan gribe hurtigt 
ind, hvor det er hensigtsmæssigt, i en 
periode på 24 timer for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
på et finansielt instrument i et 
handelssystem og berettiget bekymring 
for, at der er opstået et systemisk problem 
på lokalt plan eller på unionsplan, bør en 
kompetent myndighed også have mulighed 
for midlertidigt at begrænse short selling af 
det finansielle instrument inden for sin 
egen jurisdiktion eller anmode om 
sådanne restriktioner i andre 
jurisdiktioner, så myndigheden kan gribe 
hurtigt ind, hvor det er hensigtsmæssigt, i 
en periode på 24 timer for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.

Or. en

Ændringsforslag 201
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen (22) I tilfælde af et betydeligt fald i kursen 
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på et finansielt instrument i et 
handelssystem bør en kompetent 
myndighed også have mulighed for 
midlertidigt at begrænse short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
system, så myndigheden kan gribe hurtigt 
ind, hvor det er hensigtsmæssigt, i en 
periode på 24 timer for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det 
pågældende instrument.

på et finansielt instrument i et 
handelssystem bør en kompetent 
myndighed også have mulighed for 
midlertidigt at begrænse short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
system, så myndigheden hurtigt kan gribe 
ind for at hindre et forstyrrende fald i 
kursen på det pågældende instrument i en 
periode, som svarer til, hvor alvorlig 
forstyrrelsen af det finansielle marked er, 
for at hindre et forstyrrende fald i kursen 
på det pågældende instrument., 

Or. de

Ændringsforslag 202
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Når en ugunstig hændelse eller 
udvikling rækker videre end én 
medlemsstat eller har andre 
grænseoverskridende konsekvenser, er tæt 
samråd og samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder afgørende.
ESMA bør have en nøglerolle ved 
koordinering af sådanne situationer og
forsøge at sikre konsistens mellem de 
kompetente myndigheder.
Sammensætningen af ESMA, som omfatter 
repræsentanter fra de kompetente 
myndigheder, vil være en hjælp ved 
udførelsen af en sådan rolle.

(23) Når en ugunstig hændelse eller 
udvikling rækker videre end én 
medlemsstat eller har andre 
grænseoverskridende konsekvenser, er tæt 
samråd og samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder afgørende.
ESA(ESMA) bør have en nøglerolle ved 
koordinering af sådanne situationer og 
sikre konsistens mellem de kompetente 
myndigheder. Sammensætningen af
ESA(ESMA), som omfatter repræsentanter 
fra de kompetente myndigheder, vil være 
en hjælp ved udførelsen af en sådan rolle.

Or. en

Ændringsforslag 203
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 27 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) De kompetente myndigheders og 
ESMA's interventionsbeføjelser til at 
begrænse short selling, credit default swaps 
og andre transaktioner bør kun være 
midlertidige og bør kun udøves i en 
periode og et omfang, der er nødvendigt 
for at imødegå den specifikke trussel.

(27) De kompetente myndigheders 
interventionsbeføjelser til at begrænse 
short selling, credit default swaps og andre 
transaktioner bør kun være midlertidige og 
bør kun udøves i en periode og et omfang, 
der er nødvendigt for at imødegå den 
specifikke trussel.

Or. en

Begrundelse

Beføjelserne til intervention på markedet i en medlemsstat bør være begrænset til den 
kompetente myndighed, der har bedt kendskab til det lokale marked. Derfor bør ESMA i 
overensstemmelse med ESMA-forordning (1095/2010) ikke have interventionsbeføjelser.

Ændringsforslag 204
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 29 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) ESMA bør have en generel beføjelse 
til at foretage en undersøgelse af en 
problemstilling eller praksis i forbindelse 
med short selling eller brugen af credit 
default swaps for at vurdere, om den 
pågældende problemstilling eller praksis 
udgør en eventuel trussel mod den 
finansielle stabilitet eller markedstilliden.
ESMA bør offentliggøre en rapport, der 
fremlægger resultaterne, når ESMA
foretager en sådan undersøgelse.

(29) ESA(ESMA) bør have en generel 
beføjelse til at foretage en undersøgelse af 
en problemstilling eller praksis i 
forbindelse med short selling eller brugen 
af credit default swaps for at vurdere, om 
den pågældende problemstilling eller 
praksis udgør en eventuel trussel mod den 
finansielle stabilitet eller markedstilliden.
ESA(ESMA) bør offentliggøre en rapport, 
der fremlægger resultaterne, når den
foretager en sådan undersøgelse, og hvis 
ESA(ESMA) mener, at der bør indføres 
en foranstaltning på unionsplan, bør dens 
afgørelse være bindende for kompetente 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 205
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 31 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender, 
navnlig retten til beskyttelse af personlige 
oplysninger, jf. artikel 16 i traktaten og i
artikel 8 i charteret. Især er 
gennemsigtighed med hensyn til betydelige 
korte nettopositioner, herunder 
offentliggørelse, når dette er bestemt i 
forordningen, nødvendig af hensyn til 
stabilitet på de finansielle markeder og 
beskyttelse af investorerne. Med en sådan 
gennemsigtighed kan 
tilsynsmyndighederne overvåge brugen af 
short selling i forbindelse med 
misbrugsstrategier og konsekvenserne for 
markedernes funktion. Ydermere kan en 
sådan gennemsigtighed bidrage til at undgå 
informationsasymmetri og sikre, at alle 
markedsdeltagere er tilstrækkeligt 
informeret om, i hvilket omfang short 
selling påvirker kurserne. Enhver 
udveksling eller videregivelse af 
oplysninger fra kompetente myndigheder 
bør være i overensstemmelse med reglerne 
om videregivelse af personoplysninger som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Enhver udveksling 
eller videregivelse af oplysninger, som 
ESMA foretager, bør være 
i overensstemmelse med reglerne om 
overførelse af personoplysninger i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

(31) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender, 
navnlig retten til beskyttelse af personlige 
oplysninger, jf. artikel 16 i traktaten og i 
artikel 8 i charteret. Især er 
gennemsigtighed med hensyn til betydelige 
korte nettopositioner, herunder 
offentliggørelse over en vis tærskelværdi, 
når dette er bestemt i forordningen, 
nødvendig af hensyn til stabilitet på de 
finansielle markeder og beskyttelse af 
investorerne. Med en sådan 
gennemsigtighed kan 
tilsynsmyndighederne overvåge brugen af 
short selling i forbindelse med 
misbrugsstrategier og konsekvenserne for 
markedernes funktion. Ydermere kan en 
sådan gennemsigtighed bidrage til at undgå 
informationsasymmetri og sikre, at alle 
markedsdeltagere er tilstrækkeligt 
informeret om, i hvilket omfang short 
selling påvirker kurserne. Enhver 
udveksling eller videregivelse af 
oplysninger fra kompetente myndigheder 
bør være i overensstemmelse med reglerne 
om videregivelse af personoplysninger som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Enhver udveksling 
eller videregivelse af oplysninger, som 
ESMA foretager, bør være 
i overensstemmelse med reglerne om 
overførelse af personoplysninger i Europa-
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45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af 
personoplysninger 
i fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger, der bør gælde for behandling 
af personoplysninger som defineret 
i nærværende forordning.

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af 
personoplysninger 
i fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger, der bør gælde for behandling 
af personoplysninger som defineret 
i nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 206
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 32 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sørge 
for, at de gennemføres. Sådanne 
sanktioner skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

(32) Medlemsstaterne bør på basis af 
ESA(ESMA)'s retningslinjer og under 
hensyntagen til Kommissionens 
meddelelse om strengere 
sanktionsordninger i finanssektoren
fastsætte bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sørge 
for, at de gennemføres. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. I sidste ende bør 
der indføres en harmoniseret 
sanktionsordning i EU.

Or. en

Ændringsforslag 207
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 37 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Da nogle medlemsstater allerede har (37) Da nogle medlemsstater allerede har 
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indført begrænsninger vedrørende short 
selling, og da der er delegerede retsakter 
og bindende tekniske standarder, som bør 
indføres, inden den foreslåede ramme kan 
anvendes fornuftigt, er det nødvendigt at 
foreskrive en tilstrækkelig periode -

indført begrænsninger vedrørende short 
selling, bør en effektiv lovgivning på 
unionsplan vedtages og træde i kraft så 
snart som mulig. Den vedvarende 
ustabilitet på markederne og den 
overhængende trussel, som praksis i 
forbindelse med handel med credit default 
swaps udgør i forhold til det økonomiske 
og politiske grundlag for EU-integration, 
bidrager til det presserende behov for en 
streng regulering af short selling og credit 
default swaps.

Or. en

Ændringsforslag 208
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 37 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Da nogle medlemsstater allerede har 
indført begrænsninger vedrørende short 
selling, og da der er delegerede retsakter 
og bindende tekniske standarder, som bør 
indføres, inden den foreslåede ramme kan 
anvendes fornuftigt, er det nødvendigt at 
foreskrive en tilstrækkelig periode -

(37) Da nogle medlemsstater allerede har 
indført begrænsninger vedrørende short 
selling, bør forordningen, som gælder for 
hele Unionen, træde i kraft så snart som 
muligt. Dette er også påkrævet lige som 
tidligere som følge af den manglende 
stabilitet på markederne samt 
problematikken i forbindelse med 
sovereign credit default swaps, således at 
den stabilisering for Unionen, som 
tilstræbes med forordningen, opnås 
hurtigst muligt -

Or. de

Ændringsforslag 209
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) finansielle instrumenter, der er optaget 
til handel i et handelssystem i Unionen, 
herunder sådanne instrumenter, når de 
handles uden for et handelssystem

(1) finansielle instrumenter, der er optaget 
til handel i et handelssystem i Unionen
eller indsat privat, herunder sådanne 
instrumenter, når de handles uden for et 
handelssystem

Or. en

Begrundelse

Alle handelsmæssige finansielle instrumenter bør være omfattet, hvad enten de er optaget til 
handel i handelssystemer eller indsat privat. En undladelse af at rette op på dette vil resultere 
i regelarbitrage, der fører til uensartede spilleregler.

Ændringsforslag 210
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen og derivater, 
jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I til direktiv 
2004/39/EF, som relaterer til sådanne 
gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller en forpligtelse af en 
medlemsstat eller af Unionen.

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen selv eller en 
systemisk relevant institution, der befinder 
sig eller er oprettet i Unionen, og 
derivater, jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I til 
direktiv 2004/39/EF, som relaterer til 
sådanne gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller en forpligtelse af en 
medlemsstat eller af Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 211
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen og 
derivater, jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I 
til direktiv 2004/39/EF, som relaterer til 
sådanne gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller en forpligtelse af en 
medlemsstat eller af Unionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde bør omfatte EU-obligationer eller medlemsstaternes 
obligationer, så længe 1) Artikel 12 ikke finder anvendelse på sådanne instrumenter, og 2) 
eventuelle ESMA-nødforanstaltningsbeføjelser ikke dækker sådanne instrumenter, og 3) 
kompetente myndigheder kun kan træffe afgørelse om begrænsninger for statsobligationer fra 
andre medlemsstater for at støtte samme begrænsning vedtaget af den pågældende 
medlemsstat.

Ændringsforslag 212
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen og derivater, 
jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I til direktiv 
2004/39/EF, som relaterer til sådanne 
gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller en forpligtelse af en 
medlemsstat eller af Unionen.

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen og derivater, 
jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I til direktiv 
2004/39/EF, som relaterer til eller vedrører
sådanne gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen.

Or. en

Begrundelse

Præciserer, hvad der menes med derivater af gældsinstrumenter, og fjerner en uklar 
henvisning til en obligation fra en medlemsstat eller Unionen, som kunne henvise til en 
hvilken som helst obligation og er ikke begrænset til finansielle instrumenter.
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Ændringsforslag 213
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen og derivater, 
jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I til direktiv 
2004/39/EF, som relaterer til sådanne 
gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller en forpligtelse af en 
medlemsstat eller af Unionen.

(3) gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen og derivater, 
jf. afsnit C, nr. 4)-10), i bilag I til direktiv 
2004/39/EF, som relaterer til sådanne 
gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat, eller en obligation fra en 
medlemsstat, en obligation fra Unionen
eller en obligation, udstedt af en 
systemrelevant institution, der er etableret 
eller befinder sig i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 214
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "credit default swap": en 
derivatkontrakt, hvor den ene part betaler 
et gebyr til den anden part til gengæld for 
kompensation eller betaling i tilfælde af 
referenceenhedens misligholdelse eller en 
kredithændelse i forbindelse med 
referenceenheden, og eventuelle andre 
derivatkontrakter, der har en lignende 
økonomisk virkning

(c) "credit default swap": en 
derivatkontrakt, hvor den ene part betaler 
et gebyr til den anden part til gengæld for 
kompensation eller betaling i tilfælde af 
referenceenhedens misligholdelse eller en 
kredithændelse i forbindelse med 
referenceenheden

Or. en
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Begrundelse

Sætningen "eventuelle andre derivatkontrakter, der har en lignende økonomisk virkning" er 
uklar og tilføjer ingenting i denne kontekst. Den bør udgå.

Ændringsforslag 215
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) "market making-aktivitet": en aktivitet, 
der omhandles i artikel 15, stk. 1

(k) "market making-aktivitet": aktiviteter, 
der udføres af et investeringsfirma eller 
en enhed i et tredjeland eller et lokalt 
firma, der er medlem af et handelssystem 
eller et marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente af Kommissionen i henhold 
til artikel 15, stk. 2, når den pågældende 
handler med et finansielt instrument som 
ordregiver, uanset om instrumentet 
handles inden for eller uden for et 
handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

Or. en

Begrundelse

Der er behov for præcisering af den nuværende ordlyd med hensyn til, hvad der menes med 
forskellige market making-aktiviteter.

Ændringsforslag 216
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k – nr. i (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ved at afgive faste, samtidige tilbud på 
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købs- og salgskurs af sammenlignelig 
størrelse og til konkurrencedygtige kurser 
med den konsekvens, at markedet tilføres 
likviditet på en regelmæssig og løbende 
basis

Or. en

Begrundelse

Der er behov for præcisering af den nuværende ordlyd med hensyn til, hvad der menes med 
forskellige market making-aktiviteter.

Ændringsforslag 217
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k – nr. ii (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker på kunders 
anmodning

Or. en

Begrundelse

Der er behov for præcisering af den nuværende ordlyd med hensyn til, hvad der menes med 
forskellige market making-aktiviteter.

Ændringsforslag 218
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k – nr. iii (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) ved beskyttelse af positioner, der er 
resultatet af gennemførelsen af ordrer 
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under nr. ii)

Or. en

Begrundelse

Der er behov for præcisering af den nuværende ordlyd med hensyn til, hvad der menes med 
forskellige market making-aktiviteter.

Ændringsforslag 219
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) "primært handelssystem" i relation til
en aktie: det handelssystem for den
pågældende aktie, der har den højeste 
omsætning

m) "primært handelssystem" i relation til et 
værdipapir: det handelssystem for det
pågældende værdipapir, der har den 
højeste omsætning

Or. en

Begrundelse

Det er ikke kun aktier, der handles i handelssystemer.

Ændringsforslag 220
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) "short selling" i relation til en aktie 
eller obligation: ethvert salg af en aktie 
eller obligation, som sælgeren ikke ejer på 
det tidspunkt, hvor salgsaftalen indgås, 
herunder et salg, hvor sælgeren på 
tidspunktet for indgåelsen af aftalen har 
lånt eller aftalt at låne aktien eller 

p) "short selling" i relation til et finansielt 
instrument: ethvert salg af et finansielt 
instrument, som sælgeren ikke ejer, og 
ethvert salg, der gennemføres ved levering 
af et finansielt instrument, som sælger har 
lånt, eller for sælgers regning
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obligationen til levering ved afviklingen

Or. en

Ændringsforslag 221
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "short selling" i relation til en aktie eller 
obligation: ethvert salg af en aktie eller 
obligation, som sælgeren ikke ejer på det 
tidspunkt, hvor salgsaftalen indgås, 
herunder et salg, hvor sælgeren på 
tidspunktet for indgåelsen af aftalen har 
lånt eller aftalt at låne aktien eller 
obligationen til levering ved afviklingen

p) "short selling" i relation til en aktie eller 
obligation: ethvert salg af en aktie eller 
obligation, som sælgeren ikke ejer på det 
tidspunkt, hvor salgsaftalen indgås, 
herunder et salg, hvor sælgeren på 
tidspunktet for indgåelsen af aftalen har 
lånt aktien eller obligationen. „Short 
selling“ uden dækning er forbudt;

Or. de

Ændringsforslag 222
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) "short selling" i relation til en aktie eller 
obligation: ethvert salg af en aktie eller 
obligation, som sælgeren ikke ejer på det 
tidspunkt, hvor salgsaftalen indgås, 
herunder et salg, hvor sælgeren på 
tidspunktet for indgåelsen af aftalen har 
lånt eller aftalt at låne aktien eller 
obligationen til levering ved afviklingen

p) "short selling" i relation til en aktie eller 
obligation: ethvert salg af en aktie eller 
obligation, som sælgeren ikke ejer på det 
tidspunkt, hvor salgsaftalen indgås, 
herunder et salg, hvor sælgeren på 
tidspunktet for indgåelsen af aftalen har 
lånt aktien eller obligationen til levering 
ved afviklingen

Or. en
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Ændringsforslag 223
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra r 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(r) "handelssystem": et reguleret marked 
eller en MHF i EU s)

r) "handelssystem": et reguleret marked, en 
MHF eller en systematisk internhandler, 
som agerer i denne egenskab, og i givet 
fald et system uden for Fællesskabet med 
tilsvarende funktioner som et reguleret 
marked eller en MHF

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition er for vag. Definitionen af "handelssystem" i denne forordning skal 
stemme overens med den i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for 
finansielle instrumenter (direktiv 2004/39/EF). Definitionen skal tilpasses efter den 
kommende revision af MiFID-direktivet.

Ændringsforslag 224
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra s a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "juridisk indehaver": en aktionær, en 
obligationsejer eller en indehaver af 
andre finansielle instrumenter, som 
defineret i den nationale lovgivning, 
hvorunder de relevante værdipapirer er 
oprettet

Or. en

Begrundelse

Definitionen på indehaveren af et finansielt instrument skal afspejle forskellige juridiske 
begreber. Artikel 3, stk. 2 får kun den rigtige betydning i forhold til national lovgivning.
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Ændringsforslag 225
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra s a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "udækket short selling" i relation til et 
finansielt instrument: short selling af et 
finansielt instrument, når sælgeren ikke 
har lånt, eller indgået en aftale om at låne 
det finansielle instrument, det skal leveres 
til køberen, før eller på tidspunktet for 
ordreafgivelsen

Or. en

Ændringsforslag 226
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for lang med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen eller i forhold til en 
medlemsstats eller Unionens 
markedsindekser, når den er opstået på en 
af følgende måder:

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning bør også tage hensyn til andre instrumenter, der gør det muligt at 
tage positioner i resultaterne på det finansielle marked i en medlemsstat (f.eks. indeksfonde, 
baseret på aktieindekser, og derivater, baseret på disse midler) eller på det europæiske 
område (f.eks. indeksfonde, baseret på resultaterne fra de mest kapitalstærke blue-chip-
virksomheder i Europa og derivater, baseret på disse fonde).
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Ændringsforslag 227
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for lang med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder (for punkt b)'s 
vedkommende på deltajusteret basis):

Or. en

Begrundelse

Beregningen af nettopositioner bør – i overensstemmelse med de synspunkter, som flere EU-
tilsynsmyndigheder anlægger i deres vejledning om de eksisterende ordninger til 
offentliggørelse af short selling – ske på et deltajusteret (snarere end nominelt) grundlag for 
mere nøjagtigt at afspejle den økonomiske rentesituation gennem derivater. Denne 
information vil være til større nytte for tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 228
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
obligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

Or. de
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Ændringsforslag 229
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved short selling af en aktie udstedt af 
et selskab eller et gældsinstrument udstedt 
af medlemsstaten eller af Unionen

a) ved short selling af et værdipapir
udstedt af et selskab eller et 
gældsinstrument udstedt af medlemsstaten 
eller af Unionen

Or. en

Ændringsforslag 230
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved short selling af en aktie udstedt af 
et selskab eller et gældsinstrument udstedt 
af medlemsstaten eller af Unionen

a) ved short selling af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten, Unionen eller en 
systemrelevant institution

Or. en

Ændringsforslag 231
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved short selling af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten eller af Unionen

a) ved short selling af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten eller af Unionen eller en 
systemisk relevant institution

Or. de



PE456.773v01-00 64/123 AM\853802DA.doc

DA

Ændringsforslag 232
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a), eller hvor
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af et fald i kursen eller værdien af 
aktien eller gældsinstrumentet.

b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion i et finansielt 
instrument, der ikke er nævnt under litra a), 
hvor den direkte virkning eller en af de 
direkte virkninger af transaktionen er at 
give den fysiske eller juridiske person en 
økonomisk fordel i tilfælde af et fald i 
kursen eller værdien af aktien eller 
gældsinstrumentet.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af nettopositioner bør – i overensstemmelse med de synspunkter, som flere EU-
tilsynsmyndigheder anlægger i deres vejledning om de eksisterende ordninger til 
offentliggørelse af short selling – ske på et deltajusteret (snarere end nominelt) grundlag for 
mere nøjagtigt at afspejle den økonomiske rentesituation gennem derivater. Denne 
information vil være til større nytte for tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 233
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a), eller hvor 
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af et fald i kursen eller værdien af
aktien eller gældsinstrumentet.

b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a), eller hvor 
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af et fald i kursen eller værdien af
værdipapiret, gældsinstrumentet eller
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indekset.

Or. en

Ændringsforslag 234
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a), eller hvor
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af et fald i kursen eller værdien af 
aktien eller gældsinstrumentet.

b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion i et finansielt 
instrument, der ikke er nævnt under litra a), 
hvor den direkte virkning eller en af de 
direkte virkninger af transaktionen er at 
give den fysiske eller juridiske person en 
økonomisk fordel i tilfælde af et fald i 
kursen eller værdien af aktien eller 
gældsinstrumentet.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med ordene "der frembringer eller er relateret til et finansielt 
instrument".

Ændringsforslag 235
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen eller i forhold til en 
medlemsstats eller Unionens 
markedsindekser, når den er opstået på en 
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af følgende måder:

Or. en

Ændringsforslag 236
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder (for punkt b)'s 
vedkommende på deltajusteret basis):

Or. en

Begrundelse

Beregningen af nettopositioner bør – i overensstemmelse med de synspunkter, som flere EU-
tilsynsmyndigheder anlægger i deres vejledning om de eksisterende ordninger til 
offentliggørelse af short selling – ske på et deltajusteret (snarere end nominelt) grundlag for 
mere nøjagtigt at afspejle den økonomiske rentesituation gennem derivater. Denne 
information vil være til større nytte for tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 237
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for kort med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for lang med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller
gældsinstrumenter udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen, når den er 
opstået på en af følgende måder:
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Or. en

Ændringsforslag 238
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af denne forordning
anses en position for lang med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

2. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en position for lang med hensyn til et 
selskabs udstedte aktiekapital eller 
obligationer udstedt af en medlemsstat 
eller af Unionen, når den er opstået på en 
af følgende måder:

Or. de

Ændringsforslag 239
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved besiddelse af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten eller af Unionen

a) ved besiddelse af et værdipapir udstedt 
af et selskab eller et gældsinstrument 
udstedt af medlemsstaten eller af Unionen

Or. en

Ændringsforslag 240
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved besiddelse af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten eller af Unionen

a) ved short selling af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten eller af Unionen eller en 
systemisk relevant institution
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Or. de

Ændringsforslag 241
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a) eller hvor 
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af en stigning i kursen eller 
værdien af aktien eller gældsinstrumentet.

b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a), eller hvor 
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af en stigning i kursen eller 
værdien af værdipapiret, 
gældsinstrumentet eller det 
indeksrelaterede instrument.

Or. en

Ændringsforslag 242
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion, der frembringer 
eller er relateret til et finansielt instrument, 
der ikke er nævnt under litra a) eller hvor
virkningen eller en af virkningerne af 
transaktionen er at give den fysiske eller 
juridiske person en økonomisk fordel i 
tilfælde af en stigning i kursen eller 
værdien af aktien eller gældsinstrumentet.

b) ved at en fysisk eller juridisk person 
indgår i en transaktion i et finansielt 
instrument, der ikke er nævnt under litra a),
hvor den direkte virkning eller en af de 
direkte virkninger af transaktionen er at 
give den fysiske eller juridiske person en 
økonomisk fordel i tilfælde af et fald i 
kursen eller værdien af aktien eller 
gældsinstrumentet.

Or. en
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Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med ordene "der frembringer eller er relateret til et finansielt 
instrument".

Ændringsforslag 243
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 skal 
beregningen af en kort position og en lang 
position med hensyn til statsobligationer 
omfatte en eventuel credit default swap i 
forbindelse med en forpligtelse eller en 
kredithændelse, som er relateret til en 
medlemsstat eller Unionen.

3. Ved anvendelsen af stk. 1, skal 
beregningen af en kort position, når det 
gælder enhver kort position, der besiddes 
af den pågældende person indirekte 
(herunder gennem eller ved hjælp af et 
eventuelt indeks, en kurv af værdipapirer 
eller eventuelle interesser i en børshandlet 
fond eller lignende enhed), bestemmes af 
den pågældende fysiske eller juridiske 
person, der handler fornuftigt og under 
hensyntagen til offentligt tilgængelige 
oplysninger om sammensætningen af det 
relevante indeks, den relevante kurv af 
værdipapirer, eller interesserne i den 
pågældende børshandlede fond eller 
lignende enhed (og for at undgå enhver 
tvivl, skal ingen person være forpligtet til 
at indhente eventuelle realtidsoplysninger 
om sådanne sammensætninger fra andre).

Ved anvendelse af stk. 2 skal beregningen 
af en lang position til alle formål (som 
lang position) omfatte den pågældende 
persons eventuelle interesser i en mulig 
aktie eller gældsobligation, der kan 
konverteres til en aktie, der er udstedt af 
det pågældende selskab.
Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 skal 
beregningen af en kort position og en 
lang position med hensyn til 
statsobligationer omfatte en eventuel 
credit default swap i forbindelse med en 
forpligtelse eller en kredithændelse, som 
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er relateret til en medlemsstat eller 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

At tvinge virksomhederne til at opdele ETF'er og bredt baserede indekser i realtid med 
henblik på at beregne, om en given position var kort, ville kun generere lidt eller ingen 
relevante oplysninger for såvel tilsynsmyndighed som for markedet, og det ville være 
uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre. Der må tages behørigt hensyn til lange positioner for at 
give et korrekt billede af den korte nettoposition. At ignorere en associeret lang position i 
beregningen vil føre til reduceret likviditet på obligationsmarkedet. 

Ændringsforslag 244
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses den position, der er tilbage, efter at 
en eventuel lang position, som en fysisk 
eller juridisk person besidder med hensyn 
til statsobligationer udstedt af en 
medlemsstat eller af Unionen, er trukket 
fra en eventuel kort position, som den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
besidder med hensyn til de pågældende 
obligationer, for en kort nettoposition med 
hensyn til de statsobligationer, der er 
udstedt af en medlemsstat eller af 
Unionen.

5. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses den position, der er tilbage, efter at 
en eventuel lang position, som en fysisk 
eller juridisk person besidder med hensyn 
til obligationer, er trukket fra en eventuel 
kort position, som den pågældende fysiske 
eller juridiske person besidder med hensyn 
til den pågældende kapital, for en kort 
nettoposition med hensyn til disse 
obligationer.

Or. de

Ændringsforslag 245
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beregningen i henhold til stk. 1-5 for 
statsobligationer foretages for hver enkelt 
medlemsstat eller for Unionen, også når 
separate enheder i medlemsstaten eller i 
Unionen udsteder statsobligationer på 
vegne af medlemsstaten eller af Unionen.

6. Beregningen for gældsinstrumenter i 
henhold til stk. 1-5 foretages for hver 
enkelt medlemsstat, for Unionen eller for
en systemrelevant institution, der er 
hjemmehørende eller etableret i Unionen, 
også når separate enheder i medlemsstaten 
eller i Unionen udsteder statsobligationer 
på vegne af medlemsstaten eller af 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 246
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beregningen i henhold til stk. 1-5 for 
statsobligationer foretages for hver enkelt 
medlemsstat eller for Unionen, også når 
separate enheder i medlemsstaten eller i 
Unionen udsteder statsobligationer på 
vegne af medlemsstaten eller af Unionen.

6. Beregningen i henhold til stk. 1-5 for 
statsobligationer foretages for hver enkelt 
medlemsstat eller for Unionen eller for en 
systemisk relevant institution, der befinder 
sig eller er oprettet i Unionen, også når 
separate enheder i medlemsstaten eller i 
Unionen udsteder obligationer på vegne af 
medlemsstaten eller af Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af fondsforvaltning, hvor der 
føres forskellige investeringsstrategier i 
forhold til en bestemt udsteder via 
separate fonde, der forvaltes af samme 
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fondsforvalter, foretages beregning af 
korte og lange nettopositioner i henhold 
til punkt 3, 4 og 5 på hver enkelt fonds 
niveau. I tilfælde, hvor der føres den 
samme investeringsstrategi i forhold til en 
bestemt udsteder via mere end én fond, 
lægges de korte og lange nettopositioner i 
hver af de pågældende fonde sammen. I 
tilfælde, hvor to eller flere porteføljer 
inden for samme enhed selvforvaltes i 
overensstemmelse med samme 
investeringsstrategi i forhold til en 
bestemt udsteder, lægges positionerne 
sammen for at foretage beregningen af de 
korte og lange nettopositioner.

Or. en

Begrundelse

Fondsforvaltere vil ofte handle på vegne af kunder, der repræsenterer en bred vifte af 
investeringsstrategier, og det er vigtigt, at sådanne kunders korte nettopositioner behandles 
individuelt, da aggregering eller sammenkobling af én kundes interesser med de andre 
kunders ville være misvisende.

Ændringsforslag 248
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregningen af korte og lange 
nettopositioner ved anvendelse af punkt 3, 
4 og 5 omfatter eventuelle finansielle 
instrumenter, der giver anledning til et 
direkte eller indirekte økonomisk interesse 
i et selskabs udstedte aktiekapital eller en 
medlemsstats eller Unionens 
statsobligationer, under forudsætning af 
at:
a) eventuel økonomisk interesse som en 
del af en kurv, et indeks eller en 
børsnoterede fond fastlægges på grundlag 



AM\853802DA.doc 73/123 PE456.773v01-00

DA

af de oplysninger om sammensætningen 
af det relevante indeks eller kurven af 
værdipapirer eller beholdningen af den 
børsnoterede fonds besiddelser, som er 
offentligt tilgængelige på 
beregningstidspunktet, og den fysiske eller 
juridiske person, som foretager 
beregningen, er ikke forpligtet til at 
indhente ajourførte oplysninger omkring 
en sådan sammensætning fra andre; og
b) beregningen af en lang position 
omfatter eventuel interesse i 
gældsobligationer, der kan konverteres til 
aktier hos den pågældende udsteder, 

Or. en

Begrundelse

Beregningen af nettopositioner bør ske på deltajusteret grundlag for at afspejle den reelle 
økonomiske situation. Denne tilgang til beregning af korte nettopositioner er vedtaget af flere 
EU-tilsynsmyndigheder (f.eks. det britiske finanstilsyn FSA og det hollandske AFM) i deres 
vejledning om de eksisterende oplysningsordninger. Delta måler i hvor høj grad et afledt 
finansielt instrument er udsat for ændringer i aktiepriserne. For 1 b)'s vedkommende, er 
ændringen foretaget for at gøre denne bestemmelse klarere.

Ændringsforslag 249
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Beregningen af korte og lange 
nettopositioner ved anvendelse af punkt 3, 
4 og 5 omfatter eventuelle finansielle 
instrumenter, der giver anledning til et 
direkte eller indirekte økonomisk interesse 
i et selskabs udstedte aktiekapital eller en 
medlemsstats eller Unionens 
statsobligationer, under forudsætning af 
at:
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a) eventuel økonomisk interesse som en 
del af en kurv, et indeks eller en 
børsnoterede fond fastlægges på grundlag 
af de oplysninger om sammensætningen 
af det relevante indeks eller kurven af 
værdipapirer eller beholdningen af den 
børsnoterede fonds besiddelser, som er 
offentligt tilgængelige på 
beregningstidspunktet, og den fysiske eller 
juridiske person, som foretager 
beregningen, er ikke forpligtet til at 
indhente ajourførte oplysninger omkring 
en sådan sammensætning fra andre; og
b) beregning af en lang position omfatter 
eventuel interesse i gældsobligationer, der 
kan konverteres til aktier hos den 
pågældende udsteder, 

Or. en

Begrundelse

For at opnå sammenhæng med den fremgangsmåde, der er anvendt i CESR's model for en 
paneuropæisk fremlæggelsesordning for short selling.

Ændringsforslag 250
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvornår en fysisk eller juridisk person 
anses for at besidde en aktie eller et 
gældsinstrument efter stk. 2

a) hvornår en fysisk eller juridisk person 
anses for at besidde et værdipapir eller et 
gældsinstrument efter stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 251
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7 – litra c a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) metoden til beregning af korte 
nettopositioner for indeksrelaterede 
instrumenter. 

Or. en

Ændringsforslag 252
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit 
default swap med hensyn til en forpligtelse 
hos en medlemsstat eller EU i det omfang, 
denne credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer fra den 
pågældende udsteder eller en eventuel 
lang position i obligationer fra en 
udsteder, for hvilken kursen på 
obligationerne er tæt forbundet med 
kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

1. Handel med credit default swaps og 
andre instrumenter, der har til formål at 
beskytte mod risikoen for en 
kreditmisligholdelse, skal være forbudt på 
Unionens finansielle markeder.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang
position i statsobligationer fra den 
pågældende udsteder eller en eventuel 
lang position i obligationer fra en 
udsteder, for hvilken kursen på
obligationerne er tæt forbundet med 
kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for et fald i
udstederens kreditværdighed, hvor den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
har en anden position, hvis værdi må 
formodes at påvirkes negativt af et sådant 
fald. Den part, der i henhold til en credit 
default swap skal foretage betalingen eller 
betale kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 254
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
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credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang
position i statsobligationer fra den 
pågældende udsteder eller en eventuel 
lang position i obligationer fra en 
udsteder, for hvilken kursen på 
obligationerne er tæt forbundet med 
kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for et fald i
udstederens kreditværdighed, hvor den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
har en anden position, hvis værdi må 
formodes at påvirkes negativt af et sådant 
fald. Den part, der i henhold til en credit 
default swap skal foretage betalingen eller 
betale kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Credit default swaps i forbindelse med statsobligationer er et effektivt middel til at begrænse 
risikoen i en række forskellige instrumenter, der ikke er direkte knyttet til den underliggende 
statsgæld. At opstille begrænsninger eller indføre oplysningskrav for markedsdeltagere, der 
bruger credit default swaps til beskyttelse af virksomhedsobligationer, vil afskrække disse 
deltagere fra at investere i sådanne obligationer med deraf følgende indvirkning på 
virksomhedernes evne til at rejse kapital.

Ændringsforslag 255
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risici forbundet med den 
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misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer fra den
pågældende udsteder eller en eventuel 
lang position i obligationer fra en 
udsteder, for hvilken kursen på 
obligationerne er tæt forbundet med 
kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

pågældende medlemsstat eller Unionen 
eller risici forbundet med ejendom eller 
værdipapirer, der befinder sig hos eller er 
udstedt af enheder i den jurisdiktion, den
pågældende fysiske eller juridiske person 
har i sin portefølje. Den part, der i henhold 
til en credit default swap skal foretage 
betalingen eller betale kompensation i 
tilfælde af en misligholdelse eller 
kredithændelse med hensyn til 
referenceenheden, har ikke på grund af 
denne forpligtelse en udækket position 
efter dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Statslige credit default swaps anvendes til beskyttelse mod "landerisici" på forskellige måder, 
ikke kun gennem gældspositioner (for eksempel ved at eje en portefølje af ejendomme i det 
pågældende land). Derfor bør en position i en credit default swap i forbindelse med en EU-
medlemsstats forpligtelse ikke nødvendigvis anses for udækket, hvis den bruges til at beskytte 
mod risikoen inden for en portefølje.

Ændringsforslag 256
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer fra den 

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer fra den 
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pågældende udsteder eller en eventuel lang 
position i obligationer fra en udsteder, for 
hvilken kursen på obligationerne er tæt 
forbundet med kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

pågældende udsteder eller risikoen for et 
fald i værdien af en fysisk eller juridisk 
persons aktiv, når værdien af aktivet er 
tæt forbundet med kursen på forpligtelsen 
hos medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 257
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer fra den 
pågældende udsteder eller en eventuel lang 
position i obligationer fra en udsteder, for 
hvilken kursen på obligationerne er tæt 
forbundet med kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat, EU eller en systemisk 
relevant institution, der befinder sig eller 
er oprettet i Unionen, i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i gældsinstrumenter fra den 
pågældende udsteder eller en eventuel lang 
position i obligationer fra en udsteder, for 
hvilken kursen på obligationerne er tæt 
forbundet med kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
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position efter dette stykke.

Or. de

Ændringsforslag 258
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer fra den 
pågældende udsteder eller en eventuel lang 
position i obligationer fra en udsteder, for 
hvilken kursen på obligationerne er tæt 
forbundet med kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

1. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en fysisk eller juridisk person for at 
have en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU i det omfang, denne 
credit default swap ikke tjener som 
beskyttelse mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en positiv 
risikoeksponering i forhold til
statsobligationer fra den pågældende 
udsteder eller en positiv risikoeksponering
i forhold til obligationer fra en udsteder, 
for hvilken kursen på obligationerne er tæt 
forbundet med kursen på forpligtelsen hos 
medlemsstaten eller EU. Den part, der i 
henhold til en credit default swap skal 
foretage betalingen eller betale 
kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på dækkede credit default swap-positioner skal udvides til at omfatte tilfælde, 
hvor lang position er opnået gennem derivater, snarere end direkte beholdninger af 
statsobligationer.
Derivater såsom swaps bruges ofte til at beskytte mod kursrisici.
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Ændringsforslag 259
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal underrette den relevante kompetente 
myndighed, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant meddelelsestærskel.

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal give oplysninger om denne position 
til ESA (ESMA), hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel.

Or. en

Ændringsforslag 260
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal underrette den relevante kompetente 
myndighed, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant meddelelsestærskel.

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal underrette ESA (ESMA), hver gang 
den pågældende position når eller falder 
under en i stk. 2 nævnt relevant 
meddelelsestærskel.

Or. en

Begrundelse

Det er meget mere bekvemt med en centraliseret indberetning for de investorer, der skal 
afgive oplysninger. Der bør oprettes en database, som de kompetente myndigheder har 
adgang til.
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Ændringsforslag 261
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal underrette den 
relevante kompetente myndighed, hver 
gang den pågældende position når eller 
falder under en i stk. 2 nævnt relevant 
meddelelsestærskel.

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, skal 
underrette den relevante kompetente 
myndighed, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant meddelelsestærskel.

Or. en

Begrundelse

Et selskabs aktiekapital kan også være privat placeret. Forordningen bør tage højde for 
denne mulighed.

Ændringsforslag 262
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal underrette den relevante kompetente 
myndighed, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant meddelelsestærskel.

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal underrette den relevante kompetente 
myndighed herom efter anmodning fra 
den pågældende kompetente myndighed.

Or. en



AM\853802DA.doc 83/123 PE456.773v01-00

DA

Ændringsforslag 263
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En relevant meddelelsestærskel er en 
procentdel, der svarer til 0,2 % af værdien 
af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 
derover.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 264
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En relevant meddelelsestærskel er en 
procentdel, der svarer til 0,2 % af værdien 
af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 
derover.

udgår

Or. en

Begrundelse

Meddelelse om korte positioner vedrørende alle finansielle instrumenter ved så lav en tærskel 
vil højst sandsynligt give en betydelig offentliggørelse på dagsbasis. Dette niveau kan i 
alvorlig grad udfordre tilsynsmyndigheden og de enkelte virksomheder i administrativ 
henseende og vil sandsynligvis skabe unødig mislyd og potentielt drukne alle meningsfyldte 
oplysninger. Der bør være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med meddelelsestærskler.

Ændringsforslag 265
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser ændre 
de tærskler, der er nævnt i stk. 2, under 
hensyntagen til udviklingen på de 
finansielle markeder.

3. Om nødvendigt kan ESA (ESMA) 
afgive og sende en udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
justering af de i stk. 2 omhandlede 
tærskler, under hensyntagen til 
udviklingen på finansmarkederne. 
Kommissionen kan, senest tre måneder 
efter modtagelse af ESA’s (ESMA’s) 
udtalelse, ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 36 og på de i artikel 37 
og 38 fastsatte betingelser ændre de 
tærskler, der er nævnt i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 266
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser ændre
de tærskler, der er nævnt i stk. 2, under 
hensyntagen til udviklingen på de 
finansielle markeder.

3. Kommissionen fastsætter ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 
og på de i artikel 37 og 38 fastsatte 
betingelser de tærskler, der er nævnt i stk.
1.

Or. en

Begrundelse

Meddelelse om korte positioner vedrørende alle finansielle instrumenter ved så lav en tærskel 
vil højst sandsynligt give en betydelig offentliggørelse på dagsbasis. Dette niveau kan i 
alvorlig grad udfordre tilsynsmyndigheden og de enkelte virksomheder i administrativ 
henseende og vil sandsynligvis skabe unødig mislyd og potentielt drukne alle meningsfyldte 
oplysninger. Der bør være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med meddelelsestærskler.
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Ændringsforslag 267
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Mærkning af korte ordrer i et 

handelssystem
Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af ordrer vil give et ufuldstændigt billede og forøge omkostningerne ved 
gennemførelse uforholdsmæssigt, idet det vil få indvirkning på mindre mellemmænd og 
markedsaktører, og det vil i sidste instans få betydning for investorer og udstedere. Behovet 
for større gennemsigtighed og bedre tilsyn med short selling dækkes bedst ved at informere 
tilsynsmyndighederne om short selling-positioner.

Ændringsforslag 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Mærkning af korte ordrer i et 

handelssystem
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Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en

Begrundelse

Kravet om mærkning af korte ordrer medfører ekstraomkostninger for handelssystemer og 
mellemmænd, uden at det giver klare fordele for tilsynsmyndighederne. Desuden vil 
oplysninger, der stammer fra mærkning af ordrer, ikke være fuldstændige (OTC-handel 
indgår ikke) og ikke stemme overens med oplysningerne om den korte nettoposition, der 
beregnes ved dagens afslutning.

Ændringsforslag 269
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Mærkning af korte ordrer i et 

handelssystem
Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en
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Begrundelse

Mærkning af ordrer i handelssystemer er ikke et hensigtsmæssigt middel til at forbedre 
gennemsigtigheden. En sådan mærkning af ordrer medfører store 
gennemførelsesomkostninger for brugere, leverandører af infrastruktur og handelssystemer, 
som i sidste instans vil blive dækket af den endelige investor, hvorimod det er tvivlsomt, om 
den giver yderligere fordele.

Ændringsforslag 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Mærkning af korte ordrer i et 

handelssystem
Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en

Begrundelse

Medens korte positioner giver bedre markedsovervågning, er det uklart, om mærkning af 
korte ordrer giver nogen merværdi, også i betragtning af at direktivet om markeder for 
finansielle instrumenter stiller krav til markedsdeltagerne om at indberette alle gennemførte 
transaktioner til tilsynsmyndighederne.
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Ændringsforslag 271
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Mærkning af korte ordrer i et 

handelssystem
Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at EU’s forskriftsmæssige rammer er forholdsmæssige, bør man vælge én 
ordning (den foreslåede offentliggørelsesordning) i stedet for to, der har samme formål.

Ændringsforslag 272
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkning af korte ordrer i et 
handelssystem

Indberetning af short selling til de 
kompetente myndigheder

Or. en
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Ændringsforslag 273
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkning af korte ordrer i et 
handelssystem

Mærkning af korte ordrer

Or. en

Begrundelse

Værdipapirer bør mærkes, hvad enten de handles i et handelssystem eller OTC.

Ændringsforslag 274
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien.
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Kommissionen anmoder ESA (ESMA) om 
at ændre bilag 1 til forordning (EF) nr. 
1287/2006 med henblik på at indføre krav 
om, at mellemmænd, der gennemfører 
short selling, angiver dette som sådan i 
den transaktionsrapport over sådanne 
salg, som de indgiver til de relevante 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 275
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et handelssystem, der har optaget aktier 
til handel, skal indføre procedurer, som 
sikrer, at fysiske eller juridiske personer, 
der gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Alle investeringsselskaber i den i artikel 4, 
nr. 1, i direktiv 2004/39/EF nævnte 
forstand og alle medlemmer af et 
reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet medtager i de i artikel 25, 
stk. 3, i dette direktiv nævnte 
transaktionsrapporter en rubrik, hvori det 
i forbindelse med transaktioner med 
aktier angives, om transaktionen er short 
selling eller ej. 
Sammenfattede oplysninger om denne 
form for short selling offentliggøres.
Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de 
i artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
foranstaltninger med henblik på at 
præcisere, hvordan disse sammenfattede 
oplysninger skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Short selling, der gennemføres på regulerede markeder (RM) og multilaterale 
handelsfaciliteter (MHF), samt OTC-short selling ville blive medtaget, hvilket sikrer bedre 
information til tilsynsmyndigheder og offentligheden. Hvis der anvendes en eksisterende 
mekanisme, vil det blive meget billigere, end hvis der skal oprettes et helt nyt system. Det er at 
håbe, at transaktionsrapporter i fremtiden vil blive indberettet direkte til ESMA (se høring 
vedrørende revision af MIFID). Det ville sikre fælles indhold og format for 
transaktionsrapporter, lette udvekslingen af information mellem tilsynsmyndigheder med 
henblik på kontrol af markedsmisbrug og gøre det muligt for ESMA at offentliggøre 
harmoniseret information.

Ændringsforslag 276
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et handelssystem, der har optaget aktier til Et handelssystem, der har optaget aktier til 
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handel, skal indføre procedurer, som sikrer, 
at fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien.
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

handel, eller et investeringsselskab, der 
gennemfører ordrer vedrørende disse 
investeringsinstrumenter uden for et 
handelssystem på vegne af en kunde, skal 
indføre procedurer til ekstraordinære 
omstændigheder, som sikrer, at fysiske 
eller juridiske personer, der gennemfører 
ordrer i handelssystemet eller via 
investeringsselskabet er i stand til at 
mærke salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien.

Or. en

Ændringsforslag 277
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et handelssystem, der har optaget aktier til 
handel, skal indføre procedurer, som sikrer, 
at fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Et handelssystem, der har optaget 
værdipapirer til handel, eller et 
investeringsselskab der gennemfører 
ordrer vedrørende disse 
investeringsinstrumenter uden for et 
handelssystem på vegne af en kunde, skal 
indføre procedurer, som sikrer, at fysiske 
eller juridiske personer, der gennemfører 
ordrer i handelssystemet eller via 
investeringsselskabet, er i stand til at 
mærke salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af 
værdipapirerne. Handelssystemet eller 
investeringsselskabet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en

Begrundelse

Værdipapirer bør mærkes, hvad enten de handles i et handelssystem eller OTC.
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Ændringsforslag 278
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et handelssystem, der har optaget aktier til 
handel, skal indføre procedurer, som sikrer, 
at fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Et handelssystem, der har optaget aktier til 
handel, skal indføre procedurer, som sikrer, 
at fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer og handler for egen 
regning i handelssystemet, mærker 
salgsordrer som korte ordrer, hvis sælgeren 
indgår i short selling af aktien 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Or. en

Ændringsforslag 279
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et handelssystem, der har optaget aktier til 
handel, skal indføre procedurer, som sikrer, 
at fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. 
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer.

Et handelssystem, der har optaget aktier til 
handel, skal indføre procedurer, som sikrer, 
at fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer i handelssystemet, 
mærker salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien. De 
indsamlede data gøres tilgængelige for 
den relevante kompetente myndighed.
Handelssystemet skal som minimum 
dagligt offentliggøre en oversigt over 
mængden af ordrer, der er mærket som 
korte ordrer for hver enkelt aktie, der 
handles i det handelssystem.

Or. en
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Ændringsforslag 280
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Offentliggørelse af betydelige korte 

nettopositioner i aktier
1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal fremlægge 
oplysninger om denne position til 
offentligheden, hver gang den 
pågældende position når eller falder 
under en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel.
2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 0,5 % af 
værdien af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 
derover.
3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
ændre de tærskler, der er nævnt i stk. 2, 
under hensyntagen til udviklingen på de 
finansielle markeder.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af individuelle korte positioner kan få negativ indvirkning på små fonde. Det 
kan skabe en procyklisk effekt, der får aktiekurserne til at falde, skader europæisk erhvervsliv 
og fører til nedsat likviditet og en mindre effektiv prisdannelse for brugerne af markederne –
private investorer, pensionsfonde og udstedende selskaber. Bestemmelserne om meddelelse til 
myndighederne i artikel 5 vil give de kompetente myndigheder adgang til relevante 
oplysninger med henblik på at overvåge systemiske risici uden væsentlige byrder.
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Ændringsforslag 281
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal fremlægge 
oplysninger om denne position til 
offentligheden, hver gang den 
pågældende position når eller falder 
under en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel.

1. Den relevante kompetente myndighed 
offentliggør dagligt oplysninger om den 
samlede mængde korte nettopositioner for 
hver enkelt aktie, som den i henhold til 
artikel 5 har modtaget meddelelse om. 
Denne offentliggørelse omfatter ikke 
indehaveren af den korte nettoposition.

Or. en

Ændringsforslag 282
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal fremlægge
oplysninger om denne position til 
offentligheden, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant offentliggørelsestærskel.

1. Den relevante kompetente myndighed 
offentliggør oplysninger om denne 
position, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant offentliggørelsestærskel.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal fremlægge oplysninger om denne 
position til offentligheden, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel.

1. Den pågældende kompetente 
myndighed fremlægger ved afslutningen 
af hver enkelt handelsdag oplysninger til 
offentligheden om alle aggregerede korte 
nettopositioner i forbindelse med 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
og skal fremlægge oplysninger om denne 
position til offentligheden, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel

Or. en

Ændringsforslag 284
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal fremlægge 
oplysninger om denne position til 
offentligheden, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant offentliggørelsestærskel.

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, skal 
underrette den relevante kompetente 
myndighed, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant meddelelsestærskel.

Or. en

Begrundelse

Værdipapirer bør mærkes, hvad enten de handles i et handelssystem eller OTC.
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Ændringsforslag 285
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal fremlægge oplysninger om denne 
position til offentligheden, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel.

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal give oplysninger om denne position til 
ESA (ESMA), hver gang den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
nævnt relevant offentliggørelsestærskel.
ESA (ESMA) fremlægger oplysninger om 
sådanne positioner til offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Alle indehavere af en position, der skal indberettes, kan gøre det til et enkelt organ, nemlig 
ESMA, i stedet for til 27 forskellige tilsynsmyndigheder, alt efter hvilken aktie det drejer sig 
om. Den ændrede bestemmelse vil desuden gøre det muligt at gøre alle positioner, der skal 
offentliggøres, tilgængelige for offentligheden på ét sted, nemlig på ESMA’s webside. 
Ændringen vil også sikre stordriftsfordele for de myndigheder, der er medlem af ESMA, og 
som ellers hver for sig ville være nødt til at oprette indberetnings- og/eller 
offentliggørelsesmekanismer. 

Ændringsforslag 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en fysisk eller juridisk person har 
givet meddelelse om, at en kort position 
for en aktie i et selskab har nået eller 
overskredet de i artikel 7, stk. 2, nævnte 
offentliggørelsestærskler, offentliggør 
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ESA (ESMA) dagligt en rapport over de 
korte positioner. Offentliggørelse sker i 
sammenfattet form og må ikke indeholde 
oplysninger om, hvem der har positionen.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af individuelle korte positioner hjælper ikke tilsynsmyndighederne med at 
afsløre markedsmisbrug, og det udsætter indehavere af korte positioner for muligheden af 
short squeeze og andre former for misbrug. Det tilskynder til flokadfærd, og det reducerer 
likviditeten, fordi investorer ikke ønsker, at selskaberne får kendskab til deres korte positioner 
og derfor foretrækker at undgå short selling. Offentliggørelse af sammenfattede oplysninger 
giver markedsdeltagerne nyttig information.

Ændringsforslag 287
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 0,5 % af 
værdien af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 
derover.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 288
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 0,5 % af 
værdien af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 

2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 3 % af værdien 
af aktiekapitalen udstedt af det pågældende 
selskab, og hver 0,1 % derover.
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derover.

Or. en

Begrundelse

Korte positioner er et signal til resten af markedet om, at en investor synes, at den 
eksisterende kurs på en aktie er for høj. Hvis resten af markedet er enig, vil der ske en 
kurskorrektion, eftersom de også vil sælge aktien, ligesom det skete i forbindelse med Enron. 
Denne del af short selling’s funktion gælder kun ved en højere tærskel på 3 %, eftersom 
mindre positioner giver mindre mening og kun vil føre til mindre likviditet, fordi investorerne 
tøver med at tage – og offentliggøre – mindre korte positioner.

Ændringsforslag 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 0,5 % af 
værdien af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 %
derover.

2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 1 % af værdien 
af aktiekapitalen udstedt af det pågældende 
selskab, og hver 0,2 % derover.

Or. en

Begrundelse

Vi er ikke overbevist om, at fordelene ved en ordning med ”offentliggørelse af betydelige 
korte nettopositioner i aktier” er større end omkostningerne ved den.
For at begrænse virkningen af denne bestemmelse foreslår vi at hæve tærsklerne.

Ændringsforslag 290
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved offentliggørelsen angives 
indehaveren af den korte nettoposition 
ikke.

Or. en

Begrundelse

Sammenfattet og anonym offentliggørelse er den bedste måde til at opfylde politikmål uden at 
skade investorer og udstedere, som bruger markederne.

Ændringsforslag 291
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
ændre de tærskler, der er nævnt i stk. 2, 
under hensyntagen til udviklingen på de 
finansielle markeder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 292
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser ændre 
de tærskler, der er nævnt i stk. 2, under 
hensyntagen til udviklingen på de 

3. Om nødvendigt kan ESA (ESMA) 
afgive og sende en udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
justering af de i stk. 2 omhandlede 
tærskler, under hensyntagen til 



PE456.773v01-00 100/123 AM\853802DA.doc

DA

finansielle markeder. udviklingen på finansmarkederne.
Kommissionen kan, senest tre måneder 
efter modtagelse af ESA’s (ESMA’s) 
udtalelse, ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 36 og på de i artikel 37 
og 38 fastsatte betingelser ændre de 
tærskler, der er nævnt i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 293
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Meddelelse til kompetente myndigheder 

om betydelige korte nettopositioner 
i statsobligationer og credit default swaps
1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
den relevante kompetente myndighed, 
hver gang en sådan position når eller 
falder under en relevant 
meddelelsestærskel for den pågældende 
medlemsstat eller Unionen:
(a) en kort nettoposition med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en 
medlemsstat eller Unionen
(b) en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller Unionen.
2. De relevante meddelelsestærskler består 
af et startbeløb og derefter yderligere trin 
med hensyn til hver enkelt medlemsstat og 
Unionen, som præciseret i de 
foranstaltninger, som Kommissionen 
tager i henhold til stk. 3.
3. Kommissionen præciserer ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
36 og på de i artikel 37 og 38 fastsatte 
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betingelser de beløb og trinvise stigninger, 
der er nævnt i stk. 2. Den tager hensyn til 
alle følgende elementer:
(a) Tærsklerne må ikke fastsættes på et 
niveau, som vil kræve meddelelse af 
positioner, der er af minimal værdi.
(b) Den samlede værdi af udestående 
statsobligationer for hver enkelt 
medlemsstat og Unionen og den 
gennemsnitlige størrelse af positioner, der 
besiddes af markedsdeltagere med hensyn 
til statsobligationer fra den pågældende 
medlemsstat eller Unionen.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke noget, der tyder på, at der er behov for en permanent offentliggørelsesordning i 
forbindelse med korte positioner på statsobligationer. I henhold til resultaterne i 
Kommissionens taskforces rapport om samspillet mellem credit default swaps for 
statsobligationer og obligationsmarkederne er der ikke nogen afgørende dokumentation for, 
at udviklingen på markedet for credit default swaps medfører højere 
finansieringsomkostninger for medlemsstaterne, men det bemærkes, at markedet for credit 
default swaps for statsobligationer er effektivt og gavnligt for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 294
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse til kompetente myndigheder 
om betydelige korte nettopositioner 
i statsobligationer og credit default swaps

Meddelelse til de kompetente myndigheder 
om betydelige korte nettopositioner i andre 
finansielle instrumenter end aktier

Or. en

Begrundelse

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
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instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Ændringsforslag 295
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
den relevante kompetente myndighed, 
hver gang en sådan position når eller 
falder under en relevant 
meddelelsestærskel for den pågældende 
medlemsstat eller Unionen:

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
ESA (ESMA):

Or. en

Begrundelse

Alle nettopositioner i et selskabs aktier bør indberettes til ESMA, således at myndigheden har 
overblik over de korte positioner. Det er af afgørende betydning med fuldstændig 
gennemsigtighed for statsgældsinstrumenter og for credit default swaps, der er forbundet med 
sådanne instrumenter, fordi disse produkter kan have indvirkning på medlemsstaternes og 
EU's stabilitet.

Ændringsforslag 296
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
den relevante kompetente myndighed, 
hver gang en sådan position når eller falder 
under en relevant meddelelsestærskel for 
den pågældende medlemsstat eller 
Unionen:

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal give 
oplysninger om denne position til ESA 
(ESMA), hver gang en sådan position når 
eller falder under en relevant 
meddelelsestærskel for den pågældende 
medlemsstat eller Unionen:

Or. en

Begrundelse

Alle indehavere af en position, der skal indberettes, kan gøre det til et enkelt organ, nemlig 
ESMA, i stedet for til 27 forskellige tilsynsmyndigheder, alt efter hvilken aktie det drejer sig 
om. Den ændrede bestemmelse vil desuden gøre det muligt at gøre alle positioner, der skal 
offentliggøres, tilgængelige for offentligheden på ét sted, nemlig på ESMA’s webside. 
Ændringen vil også sikre stordriftsfordele for de myndigheder, der er medlem af ESMA, og 
som ellers hver for sig ville være nødt til at oprette indberetnings- og/eller 
offentliggørelsesmekanismer. 

Ændringsforslag 297
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
den relevante kompetente myndighed, hver 
gang en sådan position når eller falder 
under en relevant meddelelsestærskel for 
den pågældende medlemsstat eller 
Unionen:

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
den relevante kompetente myndighed, så 
snart en sådan position når eller falder 
under en relevant meddelelsestærskel:

Or. en
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Ændringsforslag 298
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en kort nettoposition med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller Unionen

(a) en kort nettoposition med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller Unionen eller en kort nettoposition i 
et finansielt instrument med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en 
medlemsstat eller Unionen 

Or. en

Ændringsforslag 299
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en kort nettoposition med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller Unionen

(a) en kort nettoposition med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller Unionen eller af en systemisk 
relevant institution, som er etableret eller 
befinder sig i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 300
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kort nettoposition med hensyn til 
statsobligationer udstedt af en medlemsstat 
eller Unionen

a) en kort nettoposition med hensyn til 
obligationer udstedt af en medlemsstat 
eller Unionen eller en systemisk relevant 
institution, der befinder sig eller er 
oprettet i EU 
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Or. de

Ændringsforslag 301
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller Unionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 302
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller Unionen.

(b) en kort nettoposition med hensyn til 
finansmarkedsindekser i en medlemsstat 
eller Unionen eller en kort nettoposition i 
et finansielt instrument med hensyn til 
finansmarkedsindekser i en medlemsstat 
eller Unionen 

Or. en

Ændringsforslag 303
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller Unionen.

b) en udækket position i en credit default 
swap med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat, Unionen eller en systemisk 
relevant institution, der befinder sig eller 
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er oprettet i Unionen

Or. de

Ændringsforslag 304
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en kort nettoposition i et finansielt 
instrument med hensyn til aktiekapital 
udstedt af et selskab 

Or. en

Ændringsforslag 305
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante meddelelsestærskler består 
af et startbeløb og derefter yderligere trin 
med hensyn til hver enkelt medlemsstat og 
Unionen, som præciseret i de 
foranstaltninger, som Kommissionen 
tager i henhold til stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle nettopositioner i et selskabs aktier bør indberettes til ESMA, således at myndigheden har 
overblik over de korte positioner. Det er af afgørende betydning med fuldstændig 
gennemsigtighed for statsgældsinstrumenter og for credit default swaps, der er forbundet med 
sådanne instrumenter, fordi disse produkter kan have indvirkning på medlemsstaternes og 
EU's stabilitet.
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Ændringsforslag 306
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante meddelelsestærskler består 
af et startbeløb og derefter yderligere trin 
med hensyn til hver enkelt medlemsstat og 
Unionen, som præciseret i de 
foranstaltninger, som Kommissionen tager 
i henhold til stk. 3.

2. De relevante meddelelsestærskler består 
af et startbeløb og derefter yderligere trin 
med hensyn til hver enkelt medlemsstat og 
Unionen, som præciseret i de 
foranstaltninger, som Kommissionen tager 
i henhold til stk. 3. Meddelelsestærsklerne 
offentliggøres i en central database.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om de relevante tærskler bør gøres tilgængelige via en central database.

Ændringsforslag 307
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De relevante meddelelsestærskler består 
af et startbeløb og derefter yderligere trin 
med hensyn til hver enkelt medlemsstat og 
Unionen, som præciseret i de 
foranstaltninger, som Kommissionen tager 
i henhold til stk. 3.

2. De relevante meddelelsestærskler 
præciseres i de foranstaltninger, som 
Kommissionen tager i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skabe lige vilkår for alle medlemsstater harmoniseres tærsklerne i hele 
Unionen.
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Ændringsforslag 308
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen præciserer ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
36 og på de i artikel 37 og 38 fastsatte 
betingelser de beløb og trinvise stigninger, 
der er nævnt i stk. 2. Den tager hensyn til 
alle følgende elementer:

udgår

(a) Tærsklerne må ikke fastsættes på et 
niveau, som vil kræve meddelelse af 
positioner, der er af minimal værdi.
(b) Den samlede værdi af udestående 
statsobligationer for hver enkelt 
medlemsstat og Unionen og den 
gennemsnitlige størrelse af positioner, der 
besiddes af markedsdeltagere med hensyn 
til statsobligationer fra den pågældende 
medlemsstat eller Unionen.

Or. en

Begrundelse

Alle nettopositioner i et selskabs aktier bør indberettes til ESMA, således at myndigheden har 
overblik over de korte positioner. Det er af afgørende betydning med fuldstændig 
gennemsigtighed for statsgældsinstrumenter og for credit default swaps, der er forbundet med 
sådanne instrumenter, fordi disse produkter kan have indvirkning på medlemsstaternes og 
EU's stabilitet.

Ændringsforslag 309
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen præciserer ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 

3. Kommissionen præciserer ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 
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og på de i artikel 37 og 38 fastsatte 
betingelser de beløb og trinvise stigninger, 
der er nævnt i stk. 2. Den tager hensyn til 
alle følgende elementer:

og på de i artikel 37 og 38 fastsatte 
betingelser de relevante 
meddelelsestærskler, der er nævnt i stk. 2. 
Den tager hensyn til alle følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den samlede værdi af udestående 
statsobligationer for hver enkelt 
medlemsstat og Unionen og den 
gennemsnitlige størrelse af positioner, der 
besiddes af markedsdeltagere med hensyn 
til statsobligationer fra den pågældende 
medlemsstat eller Unionen.

(b) Den samlede værdi af udestående 
statsobligationer for hver enkelt 
medlemsstat og Unionen, omsætningen og 
den gennemsnitlige størrelse af positioner, 
der besiddes af markedsdeltagere med 
hensyn til statsobligationer fra den 
pågældende medlemsstat eller Unionen.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold på markederne for statsobligationer synes det at være 
nødvendigt med specifikke tærskler for de enkelte medlemsstater. Tærsklen bør tage hensyn til 
likviditetsniveauet på de enkelte markeder for statsobligationer, som er afhængig af den 
vurdering, der foretages af de kompetente myndigheder. På denne måde kan tærsklerne 
måske være forskellige i de forskellige medlemsstater og for forskellige værdipapirstyper.

Ændringsforslag 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Likviditeten på de enkelte markeder 
for statsobligationer vurderet af den 



PE456.773v01-00 110/123 AM\853802DA.doc

DA

kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold på markederne for statsobligationer synes det at være 
nødvendigt med specifikke tærskler for de enkelte medlemsstater. Tærsklen bør tage hensyn til 
likviditetsniveauet på de enkelte markeder for statsobligationer, som er afhængig af den 
vurdering, der foretages af de kompetente myndigheder. På denne måde kan tærsklerne 
måske være forskellige i de forskellige medlemsstater og for forskellige værdipapirstyper.

Ændringsforslag 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Registrering

Ved anvendelse af artikel 5, 7 og 8, skal 
fysiske eller juridiske personer, som 
besidder betydelige korte nettopositioner, i 
en periode på 10 år skal føre register over 
bruttopositioner, der udgør en betydelig 
kort nettoposition.

Or. en

Begrundelse

For at give kompetente myndigheder mulighed for at føre effektivt tilsyn med den planlagte 
indberetnings- og offentliggørelsesordning, foreslås det, at fysiske og juridiske personer, som 
har givet de kompetente myndigheder meddelelse om eller har offentliggjort betydelige korte 
nettopositioner, i en periode på 10 år skal føre register over bruttopositioner, der udgør en 
betydelig kort nettoposition. 
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Ændringsforslag 313
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver meddelelse eller offentliggørelse
i henhold til artikel 5, 7 eller 8 skal 
indeholde nærmere oplysninger om 
identiteten på den fysiske eller juridiske 
person, der har den relevante position, 
størrelsen af den relevante position, 
udstederen af de værdipapirer, den 
relevante position omfatter, samt den dato, 
hvor den relevante position opstod, blev 
ændret eller ophørte med at være i den 
pågældende persons besiddelse.

1. Enhver meddelelse i henhold til artikel 
5, 7 eller 8 skal indeholde nærmere 
oplysninger om identiteten på den fysiske 
eller juridiske person, der har den relevante 
position, størrelsen af den relevante 
position, udstederen af de værdipapirer, 
den relevante position omfatter, samt den 
dato, hvor den relevante position opstod, 
blev ændret eller ophørte med at være i den 
pågældende persons besiddelse.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af individuelle korte positioner kan få negativ indvirkning på små fonde. Det 
kan skabe en procyklisk effekt, der får aktiekurserne til at falde, skader europæisk erhvervsliv 
og fører til nedsat likviditet og en mindre effektiv prisdannelse for brugerne af markederne –
private investorer, pensionsfonde og udstedende selskaber. Bestemmelserne om meddelelse til 
myndighederne i artikel 5 vil give de kompetente myndigheder adgang til relevante 
oplysninger med henblik på at overvåge systemiske risici uden væsentlige byrder.

Ændringsforslag 314
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver meddelelse eller offentliggørelse 
i henhold til artikel 5, 7 eller 8 skal 
indeholde nærmere oplysninger om 
identiteten på den fysiske eller juridiske 
person, der har den relevante position, 
størrelsen af den relevante position, 
udstederen af de værdipapirer, den

1. Enhver meddelelse eller offentliggørelse 
i henhold til artikel 5 eller 8 skal indeholde 
nærmere oplysninger om identiteten på den 
fysiske eller juridiske person, der har den 
relevante position, størrelsen af den 
relevante position, udstederen af de 
værdipapirer, den relevante position 
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relevante position omfatter, samt den dato, 
hvor den relevante position opstod, blev 
ændret eller ophørte med at være i den 
pågældende persons besiddelse.

omfatter, samt den dato, hvor den relevante 
position opstod, blev ændret eller ophørte 
med at være i den pågældende persons 
besiddelse.

Offentliggørelse i henhold til artikel 7 
skal, i anonym form, indeholde nærmere 
oplysninger om den fysiske eller juridiske 
person, der har den pågældende position, 
størrelsen af den pågældende position, 
udstederen af de værdipapirer, den 
pågældende position omfatter, samt den 
dato, hvor den pågældende position 
opstod, blev ændret eller ophørte med at 
være i den pågældende persons 
besiddelse.

Or. en

Begrundelse

Målsætningerne i artikel 7 kan bedst opfyldes ved sammenfattet offentliggørelse af korte 
positioner. Offentliggørelse af individuelle korte positioner har en negativ indvirkning på 
likviditeten som følge af, at investorerne ikke foretager short selling for at undgå 
offentliggørelse af deres egenhandelsstrategier. Sammenfattede short selling-oplysninger på 
værdipapir-for-værdipapir basis vil være mere gavnligt for markedsdeltagerne, fordi det vil 
give et fuldstændigt billede af den pågældende udsteder.

Ændringsforslag 315
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er kl. 12.00 på den 
handelsdag, hvor den fysiske eller juridiske 
person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er afslutningen på 
den handelsdag, hvor den fysiske eller 
juridiske person har den relevante position, 
bortset fra automatiseret nethandel, hvor 
referencen bør være T+1. Meddelelse eller 
offentliggørelse skal ske senest kl. 15.30 
den næste handelsdag.

Or. en
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Begrundelse

Det relevante beregningstidspunkt bør ikke være kl. 24.00, men for at undgå reference til 
ubekræftede ordrer hellere fastsættes til afslutningen på handelsdagen. Desuden bør det 
særlige tilfælde med automatiseret handel om natten defineres. Referencedagen for sådanne 
tilfælde skal være T+1.

Ændringsforslag 316
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er kl. 12.00 på den 
handelsdag, hvor den fysiske eller juridiske 
person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er kl. 23,59 på den 
handelsdag, hvor den fysiske eller juridiske 
person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.
Tidspunkterne beregnes under henvisning 
til den tidszone, hvor den fysiske eller 
juridiske person har sit 
hovedforretningssted. 

Or. en

Begrundelse

Der kan have været en fejl i Kommissionens tekst, eftersom kl. 12 (middag) ville være midten 
af en handelsdag. Eftersom en række tidszoner kan være relevante, er det vigtig at afklare, 
hvilken der gælder. Det vil være fornuftigt at bruge den meddelende markedsdeltagers 
tidszone på grund af de yderligere vanskeligheder ved at forlange, at deltagerne skulle handle 
positioner i dagens løb.

Ændringsforslag 317
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er kl. 12.00 på den 
handelsdag, hvor den fysiske eller juridiske 
person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er kl. 24 på den 
handelsdag, hvor den fysiske eller juridiske 
person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel må ændres for at få klarhed over, hvilken ”handelsdag” – hvilken tidszone –
der er relevant. I stk. 2 er det hensigten, at beregningen skal ske ved midnat.

Ændringsforslag 318
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er kl. 12.00 på den 
handelsdag, hvor den fysiske eller juridiske 
person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.

2. Det relevante tidspunkt for beregning af 
en kort nettoposition er afslutningen på 
den handelsdag, hvor den fysiske eller 
juridiske person har den relevante position. 
Meddelelse eller offentliggørelse skal ske 
senest kl. 15.30 den næste handelsdag.

Or. en

Ændringsforslag 319
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Meddelelse af oplysninger til en 
relevant kompetent myndighed skal ske 
i overensstemmelse med det system, der er 

udgår
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fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 1287/2006.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 320
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Offentliggørelse af oplysninger som 
omhandlet i artikel 7 skal ske på en sådan 
måde, at der sikres hurtig adgang til 
oplysningerne uden forskelsbehandling. 
Oplysningerne skal stilles til rådighed for 
den officielt udpegede mekaniske i 
aktieudstederens hjemland, som er nævnt 
i artikel 21, stk. 2 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/109/EF21.

udgår

21 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 321
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den kompetente myndighed kan 
afgøre, om der i henhold til nogen artikel 
skal ske offentliggørelse af positioner, der 
ihændehaves ved denne forordnings 
ikrafttræden, medmindre den procentuelle 
værdi af den position, der ihændehaves af 
en fysisk eller juridisk person, ændres ved 
en bevidst handling fra den pågældende 
persons side, således at den når eller 
falder til under en relevant meddelelses-
eller offentliggørelsestærskel. 

Or. en

Begrundelse

For at minimere sandsynligheden for et markedsshock som følge af forordningens 
ikrafttrædelse kan den kompetente myndighed bestemme, om der skal stilles krav om 
offentliggørelse af de positioner, der findes på ikrafttrædelsestidspunktet. Den kompetente 
myndighed bør afgøre, om der kun bør stilles krav om offentliggørelse til investorer den første 
gang, hvor aktiv handel får deres position til at nå en relevant offentliggørelsestærskel.

Ændringsforslag 322
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Oplysninger, som skal stilles til ESMA's 

rådighed
1. De kompetente myndigheder skal stille 
oplysninger i oversigtsform til rådighed 
for ESMA på kvartalsbasis vedrørende 
korte positioner med hensyn til aktier eller 
statsobligationer og udækkede positioner 
med hensyn til credit default swaps, hvor 
ESMA er den relevante kompetente 
myndighed og modtager meddelelser om 
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i henhold til artikel 5-8.
2. For at udføre sine opgaver efter denne 
forordning kan ESMA til enhver tid 
anmode om supplerende oplysninger fra 
en relevant kompetent myndighed i en 
medlemsstat om korte nettopositioner med 
hensyn til aktier eller statsobligationer 
eller udækkede positioner med hensyn til 
credit default swaps.
Den kompetente myndighed skal stille de 
ønskede oplysninger til rådighed for 
ESMA senest inden for syv kalenderdage.

Or. en

Begrundelse

Eftersom ESMA vil modtage meddelelserne, er det ikke nødvendigt at give ESMA nogen 
information i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag 323
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal stille 
oplysninger i oversigtsform til rådighed for 
ESMA på kvartalsbasis vedrørende korte 
positioner med hensyn til aktier eller 
statsobligationer og udækkede positioner 
med hensyn til credit default swaps, hvor 
ESMA er den relevante kompetente 
myndighed og modtager meddelelser om
i henhold til artikel 5-8.

1. De kompetente myndigheder skal stille 
oplysninger i oversigtsform til rådighed for 
ESMA på kvartalsbasis vedrørende korte 
positioner med hensyn til værdipapirer, 
indekser eller statsobligationer, hvor 
ESMA er den relevante kompetente 
myndighed, og om hvilke den modtager 
meddelelser i henhold til artikel 5-8.

Or. en
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Ændringsforslag 324
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at udføre sine opgaver efter denne 
forordning kan ESMA til enhver tid 
anmode om supplerende oplysninger fra en 
relevant kompetent myndighed i en 
medlemsstat om korte nettopositioner med 
hensyn til aktier eller statsobligationer 
eller udækkede positioner med hensyn til 
credit default swaps.

For at udføre sine opgaver efter denne 
forordning kan ESMA til enhver tid 
anmode om supplerende oplysninger fra en 
relevant kompetent myndighed i en 
medlemsstat om korte nettopositioner med 
hensyn til værdipapirer, indekser eller 
statsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 325
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Kapitel III – titel 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UDÆKKET SHORT SELLING BEHANDLING AF SHORT SELLING 
OG CREDIT DEFAULT SWAPS

Or. en

Ændringsforslag 326
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsninger af udækket short selling Dækket short selling

Or. en
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Ændringsforslag 327
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsninger af udækket short selling Begrænsninger af udækket short selling og 
credit default swaps

Or. en

Ændringsforslag 328
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller 
i short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling, når en af følgende 
betingelser er opfyldt: 

Or. en

Ændringsforslag 329
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument,
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
have en kort nettoposition i en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, når 
en af følgende betingelser er opfyldt ved 
slutningen af den handelsdag, hvor denne 
position blev opnået:

Or. en
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Ændringsforslag 330
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, hvis 
dette salg forventes at føre til en kort 
nettoposition i den pågældende aktie ved 
handelsdagens afslutning og en af 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger her ville få en negativ indvirkning på likviditeten på markederne for 
statsobligationer og ville være uforholdsmæssige i forhold til de systemiske risici, som 
sådanne positioner giver. Dette kunne gøre det meget mere bekosteligt for medlemsstaterne at 
skaffe penge til offentlige ydelser såsom sundhedspleje, pensioner og sociale ydelser.

Ændringsforslag 331
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument,
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, når 
en af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Statsgældsinstrumenter bør være helt undtaget fra kravene.
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Ændringsforslag 332
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af et statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af et gældsinstrument, når en 
af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 333
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af et gældsinstrument, når en 
af følgende betingelser er opfyldt:

Or. de

Ændringsforslag 334
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
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når en af følgende betingelser er opfyldt: når en af følgende betingelser er opfyldt kl. 
23.59 på den handelsdag, hvor personen 
indgår i short selling-transaktionen:

Or. en

Ændringsforslag 335
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt 
ved handelsdagens afslutning:

Or. en

Begrundelse

Et potentielt forbud bør fokusere på områder, hvor der effektivt kan gøres noget ved 
manipulerende adfærd, uden at det får negativ indvirkning på de fordele, som udækket short 
selling har for markedseffektiviteten. 

Ændringsforslag 336
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt:

1. En fysisk eller juridisk person kan kun 
indgå i short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller i 
short selling af en statsgældsinstrument, 
når en af følgende betingelser er opfyldt 
ved handelsdagens afslutning:



AM\853802DA.doc 123/123 PE456.773v01-00

DA

Or. en


