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Ändringsförslag 139
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Bestämmelserna bör ha formen av en 
förordning eftersom det i vissa 
bestämmelser föreskrivs direkta 
skyldigheter för privata aktörer att anmäla 
och offentliggöra korta nettopositioner i 
vissa instrument och blankning utan 
täckning. En förordning är också 
nödvändig för att ge Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA), som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […/…], befogenheter att samordna 
åtgärder som vidtas av de behöriga 
myndigheter eller att själv vidta åtgärder.

(3) Bestämmelserna bör ha formen av en 
förordning eftersom det i vissa 
bestämmelser föreskrivs direkta 
skyldigheter för privata aktörer att anmäla 
och offentliggöra korta nettopositioner i 
vissa instrument. En förordning är också 
nödvändig för att ge Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA), som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […/…], befogenheter att samordna 
åtgärder som vidtas av de behöriga 
myndigheter eller att själv vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 140
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Bestämmelserna bör ha formen av en 
förordning eftersom det i vissa 
bestämmelser föreskrivs direkta 
skyldigheter för privata aktörer att anmäla 
och offentliggöra korta nettopositioner i 
vissa instrument och blankning utan 
täckning. En förordning är också 
nödvändig för att ge Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA), som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […/…], befogenheter att samordna 

(3) Bestämmelserna bör ha formen av en 
förordning eftersom det i vissa 
bestämmelser föreskrivs direkta 
skyldigheter för privata aktörer att anmäla 
och offentliggöra korta nettopositioner i 
vissa instrument och blankning utan 
täckning. Denna förordning inför inga 
krav på anmälning och offentliggörande i 
samband med långa positioner, eftersom 
sådana skyldigheter fastställs i 
Europaparlamentet och rådets direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av 
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åtgärder som vidtas av de behöriga 
myndigheter eller att själv vidta åtgärder.

insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad1. En 
förordning är också nödvändig för att ge 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (ESMA), som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […/…], 
befogenheter att samordna åtgärder som 
vidtas av de behöriga myndigheter eller att 
själv vidta åtgärder.

__________
1 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Motivering

Krav på anmälning och offentliggörande avseende långa positioner omfattas av 
direktiv 2004/109/EG och bör inte ingå i denna förordning. Eventuella förslag om ändring av 
de krav på offentliggörande som fastställs i direktiv 2004/109/EG bör göras inom ramen för 
översynen av det direktivet (vilket för närvarande pågår).

Ändringsförslag 141
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Bestämmelserna bör ha formen av en 
förordning eftersom det i vissa 
bestämmelser föreskrivs direkta 
skyldigheter för privata aktörer att anmäla 
och offentliggöra korta nettopositioner i 
vissa instrument och blankning utan 
täckning. En förordning är också 
nödvändig för att ge Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA), som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […/…], befogenheter att samordna 
åtgärder som vidtas av de behöriga 
myndigheter eller att själv vidta åtgärder.

(3) Bestämmelserna bör ha formen av en 
förordning eftersom det i vissa 
bestämmelser föreskrivs direkta 
skyldigheter för privata aktörer att anmäla 
och offentliggöra korta nettopositioner i 
vissa instrument och blankning utan 
täckning. Denna förordning inför inga 
krav på anmälning och offentliggörande i 
samband med långa positioner, eftersom 
sådana skyldigheter fastställs i 
Europaparlamentet och rådets direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad1. En 
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förordning är också nödvändig för att ge 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (ESMA), som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […/…], 
befogenheter att samordna åtgärder som 
vidtas av de behöriga myndigheter eller att 
själv vidta åtgärder.

____________
1 EUT 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Motivering

Krav på anmälning och offentliggörande omfattas redan av transparensdirektivet 
(direktiv 2004/109/EG) som för närvarande ses över. Detta är en förordning om blankning 
och det skulle därför vara olämpligt att låta åtgärder för långa positioner ingå i 
tillämpningsområdet för denna lagstiftning.

Ändringsförslag 142
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 
att man tar itu med de identifierade 
riskerna utan att otillbörligt minska de 
fördelar som blankning ger i fråga om
marknadernas kvalitet och effektivitet.

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 
att man tar itu med de identifierade 
riskerna och tryggar marknadernas kvalitet 
och effektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 
att man tar itu med de identifierade 
riskerna utan att otillbörligt minska de 
fördelar som blankning ger i fråga om 
marknadernas kvalitet och effektivitet.

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 
att man tar itu med de identifierade 
riskerna utan att detta får negativa effekter 
på de europeiska finansmarknadernas 
stabilitet och deras kapacitet att tillföra 
likviditet till realekonomin.
Medlemsstaterna bör emellertid inte 
hindras från att fastställa en strängare 
reglering om kreditswappar och 
blankning.

Or. en

Ändringsförslag 144
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett samordnat sätt. 
Medlemsstaterna bör även i 
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att man tar itu med de identifierade 
riskerna utan att otillbörligt minska de 
fördelar som blankning ger i fråga om 
marknadernas kvalitet och effektivitet.

fortsättningen ha möjlighet att anta 
strängare bestämmelser. De krav som är 
tänkta att införas bör innebära att man tar 
itu med de identifierade riskerna samtidigt 
som man särskilt beaktar de problem som 
blankning ger i fråga om marknadernas 
kvalitet och effektivitet. Naken blankning 
och blankning i samband med 
råvarutransaktioner bör särskilt 
förbjudas.

Or. de

Ändringsförslag 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 
att man tar itu med de identifierade 
riskerna utan att otillbörligt minska de 
fördelar som blankning ger i fråga om 
marknadernas kvalitet och effektivitet.

(4) För att få slut på den nuvarande 
fragmenterade situationen där vissa 
medlemsstater vidtar skiljaktiga åtgärder 
och begränsa möjligheterna att behöriga 
myndigheter vidtar skiljaktiga åtgärder är 
det viktigt att ta itu med de risker som 
uppkommer av blankningar och 
kreditswappar på ett harmoniserat sätt. De 
krav som är tänkta att införas bör innebära 
att man tar itu med de identifierade 
riskerna utan att orsaka skadliga effekter 
för unionens finansmarknaders sätt att 
fungera och med hänsyn tagen till 
skillnader mellan medlemsstaterna och 
kravens eventuella ekonomiska 
konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Blankning bidrar till 
marknadseffektiviteten. Den ökar 
marknadslikviditeten (eftersom blankare 
säljer värdepapper och sedan köper dessa 
värdepapper för att täcka blankningen). 
Om investerare tillåts att agera när de 
anser att ett värdepapper är övervärderat 
leder blankningen dessutom till att 
prissättningen på värdepapper blir mer 
effektiv. Den medverkar till att dämpa 
prisbubblor och kan fungera som en tidig 
signal om djupare problem för en 
emittent. Den är också ett viktigt redskap 
för kurssäkring och annan riskhantering 
och för marketmakerfunktionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inse blankningens ekonomiska betydelse för emittenter och investerare. 
Detta behövs för att förordningen ska vara välavvägd när det gäller att harmonisera 
regelverket för blankning så att emittenter och investerare kan åtnjuta dess fördelar.

Ändringsförslag 147
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Blankning bidrar till 
marknadseffektiviteten. Den ökar 
marknadslikviditeten (eftersom blankare 
säljer värdepapper och sedan köper dessa 
värdepapper för att täcka blankningen). 
Om investerare tillåts att agera när de 
anser att ett värdepapper är övervärderat 



AM\853802SV.doc 9/119 PE456.773v01-00

SV

leder blankningen dessutom till att 
prissättningen på värdepapper blir mer 
effektiv. Den medverkar till att dämpa 
prisbubblor och kan fungera som en tidig 
signal om djupare problem för en 
emittent. Den är också ett viktigt redskap 
för kurssäkring och annan riskhantering 
och för marketmakerfunktionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man i skälen erkänner blankningens ekonomiska betydelse för emittenter och 
investerare. Detta behövs för att förordningen ska vara välavvägd när det gäller att 
harmonisera regelverket för blankning så att emittenter och investerare kan åtnjuta dess 
fördelar.

Ändringsförslag 148
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Även om råvarumarknaderna, 
särskilt jordbruksmarknaderna, är utsatta 
för liknande risker som andra finansiella 
instrument i denna förordning, faller de 
inte inom denna förordnings 
tillämpningsområde. Rent spekulativ 
handel bör förbjudas och ESA (Esma) 
och behöriga myndigheter bör ges 
befogenhet att effektivt åtgärda störningar 
på råvarumarknaderna. Kommissionen 
bör därför lägga fram ett lämpligt förslag 
om reglering av råvarumarknaderna, i 
vilket hänsyn tas till dessa marknaders 
särdrag. Råvaror som är viktiga för 
energisektorn bör behandlas i 
kommissionens förslag till förordning om 
integritet och öppenhet på 
energimarknaderna (KOM(2010)0726).

Or. en
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Ändringsförslag 149
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kreditswappar, naken blankning och 
blankning av råvaruinstrument bör 
bekämpas och i lag förbjudas på unionens 
finansmarknader. Naken blankning, 
blankning av råvaruinstrument och 
kreditswappar ger inga makroekonomiska 
fördelar och innebär betydande 
systemrisker som är mycket svåra att 
bedöma på förhand. Risksäkring bör 
ersättas med andra, mindre skadliga 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 150
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. Vid en lägre tröskel bör 
en enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Vid en 

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för tillsynsmyndigheter. För aktier 
som tas upp till handel på en handelsplats i 
EU, bör en modell på två nivåer införas 
som ger större insyn i betydande korta 
positioner i aktier på lämplig nivå. Vid en 
fastställd tröskel bör en enskild anmälan 
göras till de berörda tillsynsmyndigheterna 
så att de kan övervaka och om så krävs 
utreda blankningar som kan skapa 
systemrisker eller utgör 
marknadsmissbruk.
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högre tröskel bör positioner offentliggöras 
för att ge användbar information till 
andra marknadsaktörer om betydande 
enskilda blankningspositioner i aktier.

Or. en

Motivering

Offentliggörande av enskilda korta positioner är konkurrensbegränsande och kan få negativa 
följder för mindre investerare. Det kan orsaka ett procykliskt beteende som pressar 
aktiekurserna och skadar de europeiska företagen. Detta skulle även leda till minskad 
likviditet och mindre effektiv prissättning för alla marknadsaktörer – icke-institutionella 
investerare, pensionsfonder och emittenter av företagsobligationer. Vi bör emellertid försäkra 
oss om att de behöriga myndigheterna har tillgång till relevanta uppgifter för att övervaka 
systemrisker.

Ändringsförslag 151
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. Vid en lägre tröskel bör
en enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Vid en 
högre tröskel bör positioner offentliggöras 
för att ge användbar information till andra 
marknadsaktörer om betydande enskilda 
blankningspositioner i aktier.

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument anses vara till fördel för 
tillsynen över reglerade marknader. För 
aktier som tas upp till handel på en 
handelsplats i EU, bör en modell på två 
nivåer införas som ger större insyn i 
betydande korta positioner i aktier på 
lämplig nivå. En enskild anmälan över en 
viss tröskel bör göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk och 
positionerna över tröskeln bör 
offentliggöras i en sammanställd, anonym 
form för att ge användbar information till 
andra marknadsaktörer om volymen av 
enskilda blankningspositioner i aktier.

Or. en
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Motivering

Att offentliggöra individuella korta positioner hjälper inte tillsynsmyndigheterna att upptäcka 
marknadsmissbruk och utsätter innehavarna av korta positioner för risken att bli utsatt för 
short squeeze och annat missbruk. Det uppmuntrar till flockbeteende och minskar likviditeten 
eftersom investerare inte vill att deras korta positioner ska bli kända av företagen, och därför 
undviker blankning. Offentliggörande av sammanställda uppgifter ger marknadsaktörerna 
användbar information.

Ändringsförslag 152
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. Vid en lägre tröskel bör
en enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Vid en 
högre tröskel bör positioner offentliggöras 
för att ge användbar information till andra 
marknadsaktörer om betydande enskilda 
blankningspositioner i aktier.

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. En enskild anmälan över 
en viss tröskel bör göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Positioner 
bör även offentliggöras i en sammanställd, 
anonym form för att ge användbar 
information till andra marknadsaktörer om 
betydande enskilda blankningspositioner i 
aktier.

Or. en
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Ändringsförslag 153
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. Vid en lägre tröskel bör 
en enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Vid en 
högre tröskel bör positioner offentliggöras 
för att ge användbar information till andra 
marknadsaktörer om betydande enskilda 
blankningspositioner i aktier.

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. Över en viss tröskel bör en 
enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Positioner 
bör även offentliggöras för att ge 
användbar information till andra 
marknadsaktörer om betydande enskilda 
blankningspositioner i aktier.

Or. en

Ändringsförslag 154
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
på lämplig nivå. Vid en lägre tröskel bör en 

(6) Förbättrad insyn om betydande korta 
nettopositioner i vissa finansiella 
instrument kommer sannolikt att vara till 
fördel för både tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer. För aktier som tas upp 
till handel på en handelsplats eller blir 
föremål för private placement i EU, bör en 
modell på två nivåer införas som ger större 
insyn i betydande korta positioner i aktier 
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enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Vid en 
högre tröskel bör positioner offentliggöras 
för att ge användbar information till andra 
marknadsaktörer om betydande enskilda 
blankningspositioner i aktier.

på lämplig nivå. Vid en lägre tröskel bör en 
enskild anmälan göras till de berörda 
tillsynsmyndigheterna så att de kan 
övervaka och om så krävs utreda 
blankningar som kan skapa systemrisker 
eller utgör marknadsmissbruk. Vid en 
högre tröskel bör positioner offentliggöras 
för att ge användbar information till andra 
marknadsaktörer om betydande enskilda 
blankningspositioner i aktier.

Or. en

Ändringsförslag 155
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Information till tillsynsmyndigheter om 
betydande korta nettopositioner i 
statspapper kommer att ge viktig 
information som hjälper 
tillsynsmyndigheterna att övervaka om 
positionerna skapar systemrisker eller 
används för marknadsmissbruk. Anmälan 
till tillsynsmyndigheterna av betydande 
korta nettopositioner i statspapper i EU bör 
därför föreskrivas. Ett sådant krav bör 
också innefatta enskild information till 
tillsynsmyndigheterna, eftersom 
offentliggörande av information till 
marknaden om sådana instrument kan få 
skadliga effekter på marknaderna för 
statspapper om likviditeten redan är 
försämrad. Kravet bör även omfatta 
anmälan av betydande exponeringar i 
emittenter av statspapper som uppkommit 
genom användning av kreditswappar.

(7) Information till tillsynsmyndigheter om 
betydande korta nettopositioner i 
statspapper eller relaterade till finansiella 
marknadsindex i medlemsstaterna eller 
EU kommer att ge viktig information som 
hjälper tillsynsmyndigheterna att övervaka 
om positionerna skapar systemrisker eller 
används för marknadsmissbruk. Anmälan 
till tillsynsmyndigheterna av betydande 
korta nettopositioner i statspapper eller 
relaterade till finansiella marknadsindex i 
medlemsstaterna eller EU bör därför 
föreskrivas. Ett sådant krav bör också 
innefatta enskild information till 
tillsynsmyndigheterna, eftersom 
offentliggörande av information till 
marknaden om sådana instrument kan få 
skadliga effekter på marknaderna för 
statspapper om likviditeten redan är 
försämrad eller relaterade till finansiella 
marknadsindex i medlemsstaterna eller 
EU. Kravet bör även omfatta anmälan av 
betydande exponeringar i emittenter av 
statspapper som uppkommit genom 
användning av kreditswappar och 



AM\853802SV.doc 15/119 PE456.773v01-00

SV

finansiella instrument relaterade till
finansiella index i medlemsstaterna eller 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 156
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Anmälningskraven för statspapper bör 
avse skuldebrev som emitteras av EU och 
medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
ministerium, departement, centralbank, 
organ eller verk som emitterar skuldebrev 
för en medlemsstats räkning men exklusive 
regionala organ eller delvis offentliga 
organ som emitterar skuldebrev.

(8) Anmälningskraven för statspapper bör 
avse skuldebrev som emitteras av EU och 
medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
ministerium, departement, centralbank, 
organ eller verk som emitterar skuldebrev 
för en medlemsstats räkning men exklusive 
regionala organ eller delvis offentliga 
organ som emitterar skuldebrev. Denna 
förordning bör inte omfatta 
skuldinstrument som emitteras av företag 
i EU om dessa skuldinstrument inte 
emitteras för en medlemsstats räkning. 

Or. en

Motivering

Det finns inga belägg för att korta positioner som hänför sig till skuldinstrument emitterade 
av företag skulle utgöra en systemrisk. Det skulle inte vara proportionerligt att utvidga kravet 
på offentliggörande till skuldinstrument som emitteras av företag.

Ändringsförslag 157
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Anmälningskraven för statspapper bör 
avse skuldebrev som emitteras av EU och 

(8) Anmälningskraven för statspapper bör 
avse skuldebrev som emitteras av EU och 
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medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
ministerium, departement, centralbank, 
organ eller verk som emitterar skuldebrev 
för en medlemsstats räkning men exklusive 
regionala organ eller delvis offentliga 
organ som emitterar skuldebrev.

medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
ministerium, departement, centralbank, 
organ eller verk som emitterar skuldebrev 
för en medlemsstats räkning men exklusive 
regionala organ eller delvis offentliga 
organ som emitterar skuldebrev. Denna 
förordning bör inte omfatta 
skuldinstrument som emitteras av företag 
i EU om dessa skuldinstrument inte 
emitteras för en medlemsstats räkning. 

Or. en

Motivering

Under samrådet om förordningen gavs inga belägg för att korta positioner som hänför sig till 
skuldinstrument emitterade av företag skulle utgöra en systemrisk. Förordningen omfattar 
redan betydande korta positioner när det gäller aktier som emitteras av företag i unionen. Det 
skulle inte vara proportionerligt att utvidga kravet på offentliggörande till skuldinstrument 
som emitteras av företag.

Ändringsförslag 158
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Anmälningskraven för statspapper bör 
avse skuldebrev som emitteras av EU och 
medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
ministerium, departement, centralbank, 
organ eller verk som emitterar skuldebrev 
för en medlemsstats räkning men exklusive 
regionala organ eller delvis offentliga 
organ som emitterar skuldebrev.

(8) Anmälningskraven för statspapper bör 
avse skuldebrev som emitteras av EU och 
medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
ministerium, departement, centralbank, 
organ eller verk som emitterar skuldebrev 
för en medlemsstats eller unionens räkning 
men exklusive regionala organ eller delvis 
offentliga organ som emitterar skuldebrev.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att åstadkomma ett omfattande och 
effektivt informationskrav är det viktigt att 
inbegripa inte enbart korta positioner som 
skapats av handel med aktier eller 
statspapper på handelsplatserna utan även 
korta positioner som skapats genom handel 
utanför handelsplatserna och korta 
nettopositioner som skapats genom 
användning av derivat.

(9) För att åstadkomma ett omfattande och 
effektivt informationskrav är det viktigt att 
inbegripa inte enbart korta positioner som 
skapats av handel med värdepapper, 
indexrelaterade instrument eller 
statspapper på handelsplatserna utan även 
korta positioner som skapats genom handel 
utanför handelsplatserna och korta 
nettopositioner som skapats genom 
användning av derivat.

Or. en

Ändringsförslag 160
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att åstadkomma ett omfattande och 
effektivt informationskrav är det viktigt att 
inbegripa inte enbart korta positioner som 
skapats av handel med aktier eller 
statspapper på handelsplatserna utan även 
korta positioner som skapats genom handel 
utanför handelsplatserna och korta 
nettopositioner som skapats genom 
användning av derivat.

(9) För att åstadkomma ett omfattande och 
effektivt informationskrav är det viktigt att 
inbegripa inte enbart korta positioner som 
skapats av handel med aktier eller 
statspapper på handelsplatserna utan även 
korta positioner som skapats genom handel 
utanför handelsplatserna (oavsett om det 
handlar om reglerade marknader, 
MTF-plattformar, systematiska 
internhandlare eller OTC-handel) och 
korta nettopositioner som skapas genom 
användning av derivat, t.ex. optioner, 
terminskontrakt, CFD:er och 
s.k. spread bets som avser aktier eller 
statspapper.

Or. en
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Motivering

Det måste preciseras vad som anses vara ”handel utanför handelsplatserna” och vad som 
ingår i ”derivat” för att undvika olika tolkningar av denna bestämmelse.

Ändringsförslag 161
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons positioner. Den 
information som lämnas till 
tillsynsmyndighet eller marknaden bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa 
positioner för att ge användbar information 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personens korta nettoposition i aktier, 
statspapper och kreditswappar.

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons betydande korta
positioner. Den information som lämnas 
till tillsynsmyndighet eller marknaden, i en 
sammanställd, anonym form, bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa 
positioner för att ge användbar information 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personens korta nettoposition i aktier, 
statspapper och kreditswappar. Ett 
fullständigt och korrekt offentliggörande 
av betydande korta positioner ger 
tillsynsmyndigheterna viktig information 
om marknadsrisker och anses vara viktigt 
för marknadstillsynen. Det anses däremot 
inte med hänsyn till markandstillsynen 
vara nödvändigt att kräva flaggning av 
enskilda blankningar som kan komma att 
stängas inom en kort tid.

Or. en

Motivering

För att vara till nytta för tillsynsmyndigheterna och marknaden bör informationssystemet ge 
fullständig och riktig information om en fysisk eller juridisk persons betydande korta 
positioner. Den information som lämnas till tillsynsmyndigheten eller marknaden bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa positioner för att ge användbar information om den 
berörda fysiska eller juridiska personens korta nettoposition i aktier, statspapper och 
kreditswappar.
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Ändringsförslag 162
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons positioner. Den 
information som lämnas till 
tillsynsmyndighet eller marknaden bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa 
positioner för att ge användbar information 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personens korta nettoposition i aktier, 
statspapper och kreditswappar.

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons positioner. Den 
information som lämnas enskilt till 
tillsynsmyndighet bör i synnerhet omfatta 
både korta och långa positioner för att ge 
användbar information om den berörda 
fysiska eller juridiska personens korta 
nettoposition i aktier, statspapper och 
kreditswappar. För att undvika att 
tillsynsmyndigheterna mottar information 
utan väsentligt innehåll eller utan system-
eller tillsynsvärde, bör trösklarna för 
enskild anmälan noggrant bedömas och 
kostnaderna och fördelarna av olika 
trösklar bör i detaljs utredas av ESA 
(Esma), som sedan bör ge kommissionen 
råd om vilka trösklar som bör användas.

Or. en

Motivering

Offentliggörande av enskilda korta positioner kan få negativa följder för mindre investerare. 
Det kan orsaka ett procykliskt beteende som pressar aktiekurserna, skadar de europeiska 
företagen och leder till minskad likviditet och mindre effektiv prissättning. Vi bör emellertid 
försäkra oss om att de behöriga myndigheterna har tillgång till en rimlig mängd relevant 
information för att övervaka systemrisker utan att man skapar alltför stora kostnader och 
administrativa bördor och gör de europeiska marknaderna mindre konkurrenskraftiga.

Ändringsförslag 163
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons positioner. Den 
information som lämnas till 
tillsynsmyndighet eller marknaden bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa 
positioner för att ge användbar information 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personens korta nettoposition i aktier, 
statspapper och kreditswappar.

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons positioner. Den 
information som lämnas till 
tillsynsmyndighet eller marknaden bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa 
positioner för att ge användbar information 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personens korta nettoposition i 
värdepapper, index, statspapper och 
kreditswappar.

Or. en

Ändringsförslag 164
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid beräkningen av den korta eller 
långa positionen bör man beakta alla 
former av ekonomiska intressen en fysisk 
eller juridisk person har i ett företags 
emitterade aktiekapital eller emitterade 
statspapper för medlemsstaten eller EU. I 
synnerhet bör man beakta ett sådant 
intresse som förvärvats direkt eller indirekt 
genom användning av derivat, t.ex. 
optioner, terminskontrakt, kontrakt som 
avser prisdifferenser och s.k. spread bets 
som avser aktier eller statspapper. När det 
gäller positioner i statspapper bör även 
kreditswappar för statliga emittenter 
beaktas.

(11) Vid beräkningen av den korta eller 
långa positionen bör man beakta alla 
former av ekonomiska intressen en fysisk 
eller juridisk person har i ett företags 
emitterade aktiekapital, emitterade 
statspapper för medlemsstaten eller EU 
eller finansiella marknadsindex i 
medlemsstaterna eller unionen. I 
synnerhet bör man beakta ett sådant 
intresse som förvärvats direkt eller indirekt 
genom användning av derivat, t.ex. 
optioner, terminskontrakt, CFD:er och s.k. 
spread bets som avser värdepapper,
statspapper eller index. När det gäller 
positioner i statspapper bör även 
kreditswappar för statliga emittenter 
beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning 
av säljorder som genomförs som 
blankningar på en handelsplats, vilket ska 
ge ytterligare information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in 
information om blankningar och 
offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per 
dag för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna 
att övervaka blankningsnivåerna.

utgår

Or. en

Motivering

Korta positioner underlättar tillsynen över marknaden, men mervärdet av att flagga 
blankningar är tveksamt, också med tanke på att det i direktivet om marknader för finansiella 
instrument krävs att marknadsaktörerna rapporterar alla genomförda transaktioner till 
tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 166
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning 
av säljorder som genomförs som 
blankningar på en handelsplats, vilket ska 

utgår
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ge ytterligare information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in 
information om blankningar och 
offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per 
dag för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna 
att övervaka blankningsnivåerna.

Or. en

Ändringsförslag 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats, vilket ska ge 
ytterligare information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in 
information om blankningar och 
offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per 
dag för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna 
att övervaka blankningsnivåerna.

(12) Kommissionen bör göra en 
fullständig och ingående analys av 
kostnaderna för och fördelarna med 
införandet av ett krav om flaggning av 
blankningar. Ett beslut om att införa en 
sådan flaggning bör motiveras i 
vederbörlig ordning, och bör inte 
åsidosätta resultaten av kommissionens 
analys. Analysen bör offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 168
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats, vilket ska ge ytterligare 
information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in 
information om blankningar och 
offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per 
dag för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna 
att övervaka blankningsnivåerna.

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ESA (Esma) undersöka 
fördelarna med och kostnaderna för 
införandet av ett krav om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats och huruvida målet 
bättre uppnås genom 
informationssystemet för offentliggörande 
av korta nettopositioner i aktier.

Or. en

Ändringsförslag 169
Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats, vilket ska ge ytterligare 
information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in 
information om blankningar och 
offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per 
dag för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna 
att övervaka blankningsnivåerna.

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ESA (Esma) undersöka 
fördelarna med och kostnaderna för 
införandet av ett krav om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats och huruvida målet 
bättre uppnås genom 
informationssystemet för offentliggörande 
av korta nettopositioner i aktier.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats, vilket ska ge ytterligare 
information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in 
information om blankningar och 
offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per 
dag för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna 
att övervaka blankningsnivåerna.

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ESA (Esma) göra en kvantitativ 
och kvalitativ konsekvensbedömning och 
undersöka fördelarna med och 
kostnaderna för införandet av ett krav om 
flaggning av säljorder som genomförs som 
blankningar på en handelsplats och 
huruvida målet bättre uppnås genom 
informationssystemet för offentliggörande 
av korta nettopositioner i aktier.

Or. en

Motivering

Flaggning av order skulle inte bidra med korrekt information och ge upphov till omfattande 
genomförandekostnader, vilka i första hand skulle belasta mindre handelsplatser och i 
slutändan drabba investerare och emittenter. En korrekt konsekvensbedömning av fördelarna 
i förhållande till kostnaderna bör göras innan ett sådant krav införs.

Ändringsförslag 171
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats, vilket ska ge 
ytterligare information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 

(12) Förutom informationssystemet för 
rapportering av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
enligt läget i slutet av dagen, vilket ska ge 
ytterligare information om volymen av 
aktieblankningar. Värdepappersföretaget
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Handelsplatserna bör samla in information 
om blankningar och offentliggöra 
informationen i sammanfattad form minst 
en gång per dag för att även hjälpa de 
behöriga myndigheterna och 
marknadsaktörerna att övervaka 
blankningsnivåerna.

bör samla in information om säljorder som 
genererar en kort position, enligt 
noteringen i slutet av dagen, och förmedla 
denna information till den behöriga 
myndigheten minst en gång per dag för att 
hjälpa de behöriga myndigheterna att 
övervaka blankningsnivåerna.

Or. en

Motivering

Handelsplatser förfogar inte över korrekt information som behövs för att fastställa om en 
person inleder en blankning av aktien. Effektiva marknadsförfaranden för order avseende 
aktier som är upptagna till handel kan i praktiken endast göras av värdepappersföretag som 
känner till sina kunders identitet och kontopositioner. Flaggning av säljorder bör dessutom 
endast göras i slutet av dagen. Det bör noteras att en realtidsflaggning av tillåtna 
blankningar kan ge missvisande och absurda resultat.

Ändringsförslag 172
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
aktier bör ett krav införas om flaggning av 
säljorder som genomförs som blankningar 
på en handelsplats, vilket ska ge ytterligare 
information om volymen av 
aktieblankningar på handelsplatserna. 
Handelsplatserna bör samla in information 
om blankningar och offentliggöra 
informationen i sammanfattad form minst 
en gång per dag för att även hjälpa de 
behöriga myndigheterna och 
marknadsaktörerna att övervaka 
blankningsnivåerna.

(12) Förutom informationssystemet för 
offentliggörande av korta nettopositioner i 
värdepapper bör ett krav införas om 
flaggning av säljorder som genomförs som 
blankningar på en handelsplats, vilket ska 
ge ytterligare information om volymen av 
värdepappersblankningar. 
Handelsplatserna eller det 
värdepappersföretag som utför order för 
kunders räkning eller för egen räkning 
när order inte utförs på handelsplatserna
bör samla in information om blankningar 
och offentliggöra informationen i 
sammanfattad form minst en gång per dag 
för att även hjälpa de behöriga 
myndigheterna och marknadsaktörerna att 
övervaka blankningsnivåerna.

Or. en
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Ändringsförslag 173
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 
av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 
nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp för en statlig emittent som 
behöver anmälas till myndigheten.

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper eller en annan position vars 
värde sannolikt kommer att påverkas 
negativt av en minskning av den berörda 
statens kreditvärdighet kan ekonomiskt 
sett sägas motsvara att skaffa en kort 
position i det underliggande skuldebrevet. 
Beräkningen av en kort nettoposition i 
statspapper bör därför inbegripa 
kreditswappar som gäller en obligation från 
en statlig emittent. Positionen i en 
kreditswapp bör beaktas både för att 
bestämma om en fysisk eller juridisk 
person har en betydande kort nettoposition 
i ett statspapper som behöver anmälas till 
en behörig myndighet eller en betydande 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en statlig emittent som behöver anmälas till 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper eller en annan position vars 
värde sannolikt kommer att påverkas 
negativt av en minskning av den berörda 
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av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 
nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp för en statlig emittent som 
behöver anmälas till myndigheten.

statens kreditvärdighet kan ekonomiskt 
sett sägas motsvara att skaffa en kort 
position i det underliggande skuldebrevet. 
Beräkningen av en kort nettoposition i 
statspapper bör därför inbegripa 
kreditswappar som gäller en obligation från 
en statlig emittent. Positionen i en 
kreditswapp bör beaktas både för att 
bestämma om en fysisk eller juridisk 
person har en betydande kort nettoposition 
i ett statspapper som behöver anmälas till 
en behörig myndighet eller en betydande 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en statlig emittent som behöver anmälas till 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Kreditswappar i samband med statspapper är ett effektivt sätt att minska risken i en rad 
instrument som inte direkt avser den underliggande statsskulden, t.ex. skuldinstrument som 
emitterats av företag vilkas kreditvärdighet är nära kopplad till den aktuella statens. Att 
utfärda restriktioner för eller kräva insyn hos marknadsaktörer kommer att avskräcka dessa 
från att investera i sådana skuldinstrument, med åtföljande svårigheter för företagen att få 
tillgång till pengar.

Ändringsförslag 175
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 
av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper, eller annan egendom eller 
andra värdepapper som finns hos eller 
emitteras av entiteter i den berörda 
jurisdiktionen och vars värde sannolikt 
kommer att påverkas negativt av en 
minskning av den berörda statens 
kreditvärdighet, kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 



PE456.773v01-00 28/119 AM\853802SV.doc

SV

nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp för en statlig emittent som 
behöver anmälas till myndigheten.

av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 
nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp för en statlig emittent som 
behöver anmälas till myndigheten.

Or. en

Motivering

Statskreditswappar används för att säkra sig mot ”landsrisker” på olika sätt, inte endast 
genom obligationspositioner (t.ex. genom innehav av en portfölj med egendom som är 
belägen i den berörda jurisdiktionen). En position i en kreditswapp avseende en obligation 
från en medlemsstat av EU bör inte betraktas som position utan täckning om den används 
som säkring mot risker i en portfölj.

Ändringsförslag 176
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 
av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 
nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp för en statlig emittent som 
behöver anmälas till myndigheten.

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 
av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 
nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp som är förbjuden enligt 
denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 177
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en kort position i det 
underliggande skuldebrevet. Beräkningen 
av en kort nettoposition i statspapper bör 
därför inbegripa kreditswappar som gäller 
en obligation från en statlig emittent. 
Positionen i en kreditswapp bör beaktas 
både för att bestämma om en fysisk eller 
juridisk person har en betydande kort 
nettoposition i ett statspapper som behöver 
anmälas till en behörig myndighet eller en 
betydande position utan täckning i en 
kreditswapp för en statlig emittent som 
behöver anmälas till myndigheten.

(13) Köp av kreditswappar utan att det 
finns en underliggande lång position i 
statspapper kan ekonomiskt sett sägas 
motsvara att skaffa en naken kort position i 
det underliggande skuldebrevet. 
Beräkningen av en kort nettoposition i 
statspapper bör därför inbegripa 
kreditswappar som gäller en obligation från 
en statlig emittent. Positionen i en 
kreditswapp bör beaktas både för att 
bestämma om en fysisk eller juridisk 
person har en betydande kort nettoposition 
i ett statspapper som behöver anmälas till 
en behörig myndighet eller en betydande 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en statlig emittent som behöver anmälas till 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 178
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att vara effektivt är det viktigt att 
informationsskyldigheterna gäller oavsett 
var den fysiska eller juridiska personen 
finns, och även om den fysiska eller 
juridiska personen finns utanför EU men 
har en betydande kort nettoposition i ett 
företag som har aktier som är upptagna 

(15) För att vara effektivt är det viktigt att 
informationsskyldigheterna gäller oavsett 
var den fysiska eller juridiska personen 
finns, och även om den fysiska eller 
juridiska personen finns utanför EU men 
har en betydande kort nettoposition i ett 
finansiellt instrument som omfattas av 
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för handel på en handelsplats i EU eller 
en kort nettoposition i statspapper 
emitterade av en medlemsstat eller EU.

denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 179
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna 
bör utformas med hänsyn till de olika 
system som för närvarande används för 
blankning med täckning. Det är också 
lämpligt att kräva att handelsplatserna 
ska ha uppköpsförfaranden och utfärda
böter vid utebliven avveckling av 
transaktioner i dessa instrument. 
Uppköpsförfarandena och krav vid sen 
avveckling bör utgöra grundnormerna för
avvecklingsdisciplin.

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper kan vara en av många 
operationella orsaker till utebliven 
avveckling och volatilitet. Åtgärder för att 
minska sådana risker och även för att 
fastställa lämpliga uppköpsförfaranden 
och böter vid utebliven avveckling av 
transaktioner bör utformas i de kommande 
kommissionsförslagen om
avvecklingsdisciplin.

Or. en

Ändringsförslag 180
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling, volatilitet och 
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minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna 
bör utformas med hänsyn till de olika 
system som för närvarande används för 
blankning med täckning. Det är också 
lämpligt att kräva att handelsplatserna 
ska ha uppköpsförfaranden och utfärda 
böter vid utebliven avveckling av 
transaktioner i dessa instrument. 
Uppköpsförfarandena och krav vid sen 
avveckling bör utgöra grundnormerna för 
avvecklingsdisciplin.

marknadsmissbruk. För att minska sådana 
risker bör proportionella restriktioner 
införas för blankning utan täckning.

Or. en

Motivering

Lån av värdepapper i förväg ökar handelsprocessernas komplexitet eftersom det vid den 
tidpunkt en order inleds inte är klart om och när ordern kommer att utföras. Om 
lånearrangemang måste göras på förhand skulle många sådana arrangemang göras i onödan 
och leda till en snedvridning av lånemarknaden. Detta skulle avsevärt minska 
värdepappershandelns effektivitet och öka handelskostnaderna.

Ändringsförslag 181
Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna 
bör utformas med hänsyn till de olika 
system som för närvarande används för 
blankning med täckning. Det är också 
lämpligt att kräva att handelsplatserna 
ska ha uppköpsförfaranden och utfärda
böter vid utebliven avveckling av 
transaktioner i dessa instrument. 
Uppköpsförfarandena och krav vid sen 

(16) Naken blankning kan vara en av 
många operationella orsaker till utebliven 
avveckling och volatilitet. Åtgärder för att 
minska sådana risker och även för att 
fastställa lämpliga uppköpsförfaranden 
och böter vid utebliven avveckling av 
transaktioner bör utformas i de kommande 
kommissionsförslagen om
avvecklingsdisciplin samt beaktas i arbetet 
inom kommissionens undergrupp, 
arbetsgruppen för harmonisering av 
avvecklingscykler.
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avveckling bör utgöra grundnormerna för
avvecklingsdisciplin.

Or. en

Ändringsförslag 182
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För 
att minska sådana risker bör 
proportionella restriktioner införas för 
blankning utan täckning. De detaljerade 
restriktionerna bör utformas med hänsyn 
till de olika system som för närvarande 
används för blankning med täckning. Det 
är också lämpligt att kräva att 
handelsplatserna ska ha
uppköpsförfaranden och utfärda böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

(16) Naken blankning ökar risken för 
marknadsmanipulation, utebliven 
avveckling och volatilitet. Av denna orsak 
är naken blankning och positioner utan 
täckning i kreditswappar förbjudna. 
Blankning bör endast tillåtas om den 
baseras på värdepapper eller 
skuldinstrument som tidigare lånats eller 
på värdepapper eller skuldinstrumentet 
där lånet är garanterat. Det är också 
lämpligt att ta med krav på
uppköpsförfaranden och böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

Or. en

Ändringsförslag 183
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
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restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna bör 
utformas med hänsyn till de olika system 
som för närvarande används för blankning 
med täckning. Det är också lämpligt att 
kräva att handelsplatserna ska ha 
uppköpsförfaranden och utfärda böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna bör 
utformas med hänsyn till de olika system 
som för närvarande används för blankning 
med täckning. Det är också lämpligt att 
kräva att handelsplatserna ska ha 
uppköpsförfaranden och utfärda böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.
Denna förordning bör inte begränsa eller 
förbjuda positioner utan täckning i 
kreditswappar för statspapper.

Or. en

Motivering

Ett förbud mot positioner utan täckning i statskreditswappar skulle ha en negativ verkan på 
likviditeten på statspappersmarknaderna och skulle inte stå i proportion till de systemrisker 
som sådana positioner utgör.

Ändringsförslag 184
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna
bör utformas med hänsyn till de olika 
system som för närvarande används för 
blankning med täckning. Det är också 
lämpligt att kräva att handelsplatserna ska 
ha uppköpsförfaranden och utfärda böter 
vid utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. Kommissionen bör ta hänsyn till 
de olika system som för närvarande 
används för blankning med täckning. Det 
är också lämpligt att kräva att 
handelsplatserna ska ha 
uppköpsförfaranden och utfärda böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.
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Åtgärder relaterade till avveckling och 
uppköpsförfaranden bör emellertid 
behandlas i annan EU-lagstiftning, i ett 
annat sammanhang än blankning, 
eftersom dessa frågor inte uteslutande 
hänger samman med blankning.

Or. en

Motivering

Utebliven avveckling är en viktig fråga och måste behandlas horisontellt snarare än vertikalt. 
Det finns en mängd operativa orsaker till varför utebliven avveckling inte hör ihop med 
blankning. Värdepapperscentraler har inga möjligheter att veta om en utebliven avveckling 
har sitt ursprung i en blankning utan täckning. Ansträngningar att förbättra 
avvecklingsdisciplinen bör ingå i lagstiftningen för värdepappersavveckling eller i 
förordningen om värdepapperscentraler.

Ändringsförslag 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna 
bör utformas med hänsyn till de olika 
system som för närvarande används för 
blankning med täckning. Det är också 
lämpligt att kräva att handelsplatserna ska 
ha uppköpsförfaranden och utfärda böter 
vid utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper kan öka risken för utebliven 
avveckling och volatilitet. För att dämpa
sådana farhågor och bibehålla en 
konsekvent internationell strategi bör
blankningar baseras på tidigare lånade 
värdepapper eller på värdepapper för 
vilka det finns rimliga skäl att anta att 
värdepappren kan lånas med hänsyn till 
de olika system som för närvarande 
används för blankning med täckning. Det 
är också lämpligt att ta med krav på
uppköpsförfaranden och böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

Or. en
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Ändringsförslag 186
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna bör 
utformas med hänsyn till de olika system 
som för närvarande används för blankning 
med täckning. Det är också lämpligt att 
kräva att handelsplatserna ska ha 
uppköpsförfaranden och utfärda böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper anses ibland öka risken för 
utebliven avveckling och volatilitet. För att 
minska sådana risker bör proportionella 
restriktioner införas för blankning utan 
täckning. De detaljerade restriktionerna bör 
utformas med hänsyn till de olika system 
som för närvarande används för blankning 
med täckning. Naken blankning och 
blankning generellt i samband med 
råvarutransaktioner bör förbjudas, 
eftersom sådan blankning inte ger några 
makroekonomiska fördelar och medför 
systemrisker som tidigare inte kunnat 
värderas eller varit synliga och som, om 
blankaren inte kan betala, inte bara 
drabbar en central motpart utan, återigen, 
ytterst kommer på skattebetalarnas 
räkning. I den mån risksäkring är 
nödvändig i samband med råvaror kan en 
sådan göras med andra instrument såsom 
terminer och optioner. Det är också 
lämpligt att kräva att handelsplatserna ska 
ha uppköpsförfaranden och utfärda böter 
vid utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

Or. de

Ändringsförslag 187
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) System för avvecklingsdisciplin 
(uppköpsförfaranden och böter) har 
funnits inom unionen i många år. 
Behovet av att harmonisera dessa system 
liksom även de mer omfattande systemen 
för avvecklingscykler ledde 2009 till 
inrättandet av arbetsgruppen för 
harmonisering av avvecklingscykler, 
vilken är sammansatt av kommissionen 
och branschen. En undergrupp till 
arbetsgruppen för harmonisering av 
avvecklingscykler undersöker för 
närvarande hur systemen för 
uppköpsförfaranden och böter kan 
harmoniseras i unionen. Undergruppen 
kommer troligtvis att ha avslutat sitt 
arbete i så god tid att den kan bidra till 
kommissionens lagstiftningsförslag om 
värdepapperscentraler, i vilket detaljerna 
för dessa system kommer att fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 188
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Samtidigt som avvecklingsdisciplin 
är en viktig faktor på välfungerande 
finansmarknader har det konstaterats att 
orsakerna till utebliven avveckling är 
många och inte begränsade till blankning. 
Även om avvecklingsdisciplin, inbegripet 
böter för sen avveckling och andra 
lämpliga åtgärder, inte bör inbegripas i 
förordningens tillämpningsområde bör 
kommissionen lägga fram konkreta 
förslag på detta område före utgången av 
2011, parallellt med förslag om att inrätta 
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en harmoniserad rättslig ram för 
värdepapperscentraler.

Or. en

Motivering

Utebliven avveckling är en viktig fråga och måste behandlas horisontellt snarare än vertikalt. 
Det finns en mängd operativa orsaker till varför utebliven avveckling inte hör ihop med 
blankning. Värdepapperscentraler har inga möjligheter att veta om en utebliven avveckling 
har sitt ursprung i en blankning utan täckning. Ansträngningar att förbättra 
avvecklingsdisciplinen bör ingå i lagstiftningen för värdepappersavveckling eller i 
förordningen om värdepapperscentraler.

Ändringsförslag 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) En gemensam avvecklingsdisciplin 
inom unionen är viktig för att skapa 
välfungerande finansmarknader i 
unionen. Inrättande av en 
avvecklingsdisciplin för unionen, 
inbegripet harmoniserade 
kontantersättningsregler, system för 
påföljder och harmoniserade regler för 
efterlevnadskontroll, såsom 
uppköpsförfaranden, bör omfattas av en 
separat och mer omfattande lagstiftning 
som kommissionen bör föreslå under 
2011.

Or. en

Motivering

När det gäller utebliven avveckling bör den framtida EU-lagstiftningen innehålla ett 
harmoniserat system för påföljder och harmoniserade regler för efterlevnadskontroll, såsom 
uppköpsförfaranden och kontantersättningsregler. Denna lagstiftningsstrategi för 
kommissionen skulle kunna bygga på artikel 13, men med en utvidgning av 
tillämpningsområdet för denna artikel både när det gäller de finansiella instrument och de 
handelsplatser som omfattas.
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Ändringsförslag 190
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kreditswappar för statspapper bör 
grundas på principen om försäkringsbart 
intresse. Positioner utan täckning i 
kreditswappar för statspapper används för 
ta korta positioner utan täckning i 
statspapper, minska likviditeten på 
berörda obligationsmarknader och 
artificiellt öka lånekostnaderna för 
medlemsstaterna, vilket får negativa 
effekter på deras förmåga att refinansiera 
sin skuld i kristider. Positioner utan 
täckning i kreditswappar för statspapper 
bör därför förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 191
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kreditswappar för statspapper bör 
grundas på principen om försäkringsbart 
intresse samtidigt som det beaktas att det 
kan finnas andra intressen kopplade till 
ett lands statsskuld än innehav av 
obligationer.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Åtgärder som gäller statspapper och 
kreditswappar för statspapper, inbegripet 
ökad information och restriktioner för 
blankning utan täckning, bör innebära 
införande av krav som är proportionella 
och som inte leder till negativa 
konsekvenser på likviditeten på 
marknaderna för statsobligationer och 
repromarknaderna.

(17) Åtgärder som gäller statspapper och 
kreditswappar för statspapper, inbegripet 
ökad information, bör innebära införande 
av krav som är proportionella och som inte 
leder till negativa konsekvenser på 
effektiviteten på marknaderna för 
statsobligationer och repromarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 193
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Åtgärder som gäller statspapper och 
kreditswappar för statspapper, inbegripet 
ökad information och restriktioner för 
blankning utan täckning, bör innebära 
införande av krav som är proportionella 
och som inte leder till negativa 
konsekvenser på likviditeten på 
marknaderna för statsobligationer och 
repromarknaderna.

(17) Åtgärder som gäller statspapper och 
kreditswappar för statspapper, inbegripet 
ökad information och restriktioner för 
blankning utan täckning, bör innebära 
införande av krav som är proportionella 
och som inte leder till negativa 
konsekvenser på likviditeten på 
marknaderna för statsobligationer och 
repromarknaderna. Kreditswappar för 
statspapper används legitimt som säkring 
mot andra risker än direkta 
statsexponeringar. Denna förordning bör 
därför inte begränsa eller förbjuda 
positioner utan täckning i kreditswappar 
för statspapper.

Or. en
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Motivering

Ett förbud mot positioner utan täckning i statskreditswappar skulle ha en negativ verkan på 
likviditeten på marknaderna för statspapper och skulle inte stå i proportion till de 
systemrisker som sådana positioner utgör. Detta skulle göra det betydligt kostsammare för 
medlemsstaterna att skaffa pengar till offentliga tjänster som hälsovård, pensioner och social 
välfärd.

Ändringsförslag 194
Gay Mitchell

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Åtgärder som gäller statspapper och 
kreditswappar för statspapper, inbegripet 
ökad information och restriktioner för 
blankning utan täckning, bör innebära 
införande av krav som är proportionella 
och som inte leder till negativa 
konsekvenser på likviditeten på 
marknaderna för statsobligationer och 
repromarknaderna.

(17) Åtgärder som gäller statspapper och 
kreditswappar för statspapper, inbegripet 
ökad information och restriktioner för 
blankning utan täckning, bör innebära 
införande av krav som är proportionella 
och som inte leder till negativa 
konsekvenser på likviditeten på 
marknaderna för statsobligationer och 
repromarknaderna. I praktiken används 
kreditswappar för statspapper allmänt och 
legitimt som säkring mot andra risker än 
direkta statsexponeringar. Denna 
förordning bör därför inte förbjuda 
användning av positioner utan täckning i 
kreditswappar för statspapper.

Or. en

Motivering

Ett förbud mot positioner utan täckning i statskreditswappar skulle kunna få en negativ 
verkan på likviditeten på marknaderna för statspapper genom att göra det betydligt 
kostsammare för medlemsstaterna att skaffa pengar till offentliga tjänster och sätta större 
tryck på de europeiska skattebetalarna.
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Ändringsförslag 195
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det blir allt vanligare att aktier 
handlas med på olika handelsplatser både 
inom och utanför EU. Många stora företag 
utanför EU har också aktier som är 
upptagna för handel på en handelsplats 
inom EU. Av effektivitetsskäl bör 
värdepapper undantas från vissa 
anmälnings- och offentliggörandekrav om 
den huvudsakliga handelsplatsen för 
handeln med instrument finns utanför EU.

(18) Det blir allt vanligare att aktier 
handlas med på olika handelsplatser både 
inom och utanför EU. Många stora företag 
utanför EU har också aktier som är 
upptagna för handel på en handelsplats 
inom EU. Av effektivitetsskäl bör även
värdepapper inkluderas om den 
huvudsakliga handelsplatsen för handeln 
med instrument finns utanför EU.

Or. en

Motivering

Anmälnings- och offentliggörandekrav kan även tillämpas effektivt på värdepapper om den 
huvudsakliga handelsplatsen för handeln med det instrumentet finns utanför EU. Om man 
undantar dem skulle man dessutom kunna skapa ett problem med regelarbitrage, vilket skulle 
ge incitament för företagen att flytta till länder utanför EU som ett resultat av denna 
bestämmelse.

Ändringsförslag 196
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Marketmakerfunktionen spelar en 
viktig roll genom att tillhandahålla 
likviditet till marknaderna inom EU och 
marknadsgaranterna måste ta korta 
positioner för att utföra den uppgiften.  
Att införa krav för sådana verksamheter 
skulle kunna allvarligt hämma deras 
förmåga att tillhandahålla likviditet och 
få betydande negativa konsekvenser för 
EU-marknaderna. Vidare förväntas 

(19) Marketmakerfunktionen spelar en viss
roll genom att tillhandahålla likviditet till 
marknaderna inom EU och 
marknadsgaranterna ska garantera 
värdepappers överlåtbarhet (marknadens 
likviditet) genom att kontinuerligt ställa 
köp- och säljbud. På en fungerande 
marknad är en försäljning möjlig endast 
på de villkor som fastställs av 
marknadsgaranten. I allmänhet kräver 
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marknadsgaranterna inte inneha korta 
positioner annat än för mycket korta 
perioder. Det är därför lämpligt att undanta 
fysiska eller juridiska personer som är 
inblandade i sådana verksamheter från krav 
som kan försämra deras förmåga att 
fullgöra en sådan uppgift och som därför 
skulle påverka EU-marknaderna negativt. 
För att fånga motsvarande enheter i 
tredjeland behövs det ett förfarande för att 
bedöma motsvarigheten på 
tredjelandsmarknader. Undantaget bör 
gälla olika typer av marketmakerfunktioner 
men inte handel för egen räkning. Det är 
också lämpligt att undanta vissa 
primärmarknadsoperationer, exempelvis 
sådana som gäller statspapper och 
stabiliseringsprogram, eftersom de är 
viktiga aktiviteter som stöder 
marknadernas effektivitet. De behöriga 
myndigheterna bör underrättas om 
användning av undantagen och bör ha 
befogenhet att förbjuda att fysiska eller 
juridiska personer använder undantaget om 
de inte uppfyller de gällande kriterierna för 
undantaget. De behöriga myndigheterna 
bör också kunna begära information från 
en fysisk eller juridisk person för att 
övervaka deras användning av undantaget.

börsreglerna bara att marknadsgaranten 
ska specificera minimivolymen för de 
aktier eller obligationer som denne är 
beredd att köpa. Vidare får i förväg 
fastställda maximala spreadar inte 
överskridas, men det bör inte krävas att ett 
värde som skulle vara rimligt eller baserat 
på finansmatematik ska tillhandahållas.
I stället kan marknadsgaranten själv 
besluta om prissättningskriterierna. Om 
marknadsgaranten upphör med sin 
verksamhet utan att ta tillbaka aktierna 
kommer andrahandsmarknaden att bli 
icke-likvid, och den centrala motparten 
måste träda in om handeln sker via den 
parten. Det är därför lämpligt att denna 
förordning gäller för fysiska eller juridiska 
personer som är inblandade i sådana 
marketmakerfunktioner. För att fånga 
motsvarande enheter i tredjeland behövs 
det ett förfarande för att bedöma 
motsvarigheten på tredjelandsmarknader. 
Undantaget bör gälla olika typer av 
marketmakerfunktioner men inte handel 
för egen räkning. Det är också lämpligt att 
undanta vissa primärmarknadsoperationer, 
exempelvis sådana som gäller statspapper 
och stabiliseringsprogram, eftersom de är 
viktiga aktiviteter som stöder 
marknadernas effektivitet. De behöriga 
myndigheterna bör underrättas om 
användning av undantagen och bör ha 
befogenhet att förbjuda att fysiska eller 
juridiska personer använder undantaget om 
de inte uppfyller de gällande kriterierna för 
undantaget. De behöriga myndigheterna 
bör också kunna begära information från 
en fysisk eller juridisk person för att 
övervaka deras användning av undantaget.

Or. de
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Ändringsförslag 197
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Marketmakerfunktionen spelar en 
viktig roll genom att tillhandahålla 
likviditet till marknaderna inom EU och 
marknadsgaranterna måste ta korta 
positioner för att utföra den uppgiften. Att 
införa krav för sådana verksamheter skulle 
kunna allvarligt hämma deras förmåga att 
tillhandahålla likviditet och få betydande 
negativa konsekvenser för 
EU-marknaderna. Vidare förväntas 
marknadsgaranterna inte inneha korta 
positioner annat än för mycket korta 
perioder. Det är därför lämpligt att undanta 
fysiska eller juridiska personer som är 
inblandade i sådana verksamheter från krav 
som kan försämra deras förmåga att 
fullgöra en sådan uppgift och som därför 
skulle påverka EU-marknaderna negativt. 
För att fånga motsvarande enheter i 
tredjeland behövs det ett förfarande för att 
bedöma motsvarigheten på 
tredjelandsmarknader. Undantaget bör 
gälla olika typer av marketmakerfunktioner 
men inte handel för egen räkning. Det är 
också lämpligt att undanta vissa 
primärmarknadsoperationer, exempelvis 
sådana som gäller statspapper och 
stabiliseringsprogram, eftersom de är 
viktiga aktiviteter som stöder 
marknadernas effektivitet. De behöriga 
myndigheterna bör underrättas om 
användning av undantagen och bör ha 
befogenhet att förbjuda att fysiska eller 
juridiska personer använder undantaget om 
de inte uppfyller de gällande kriterierna för 
undantaget. De behöriga myndigheterna 
bör också kunna begära information från 
en fysisk eller juridisk person för att 
övervaka deras användning av undantaget.

(19) Marketmakerfunktionen spelar en 
viktig roll genom att tillhandahålla 
likviditet till marknaderna inom EU och 
marknadsgaranterna måste ta korta 
positioner för att utföra den uppgiften. Att 
införa krav för sådana verksamheter skulle 
kunna allvarligt hämma deras förmåga att 
tillhandahålla likviditet och få betydande 
negativa konsekvenser för 
EU-marknaderna. Vidare förväntas 
marknadsgaranterna inte inneha korta 
positioner annat än för mycket korta 
perioder. Det är därför lämpligt att undanta 
fysiska eller juridiska personer som är 
inblandade i sådana verksamheter från krav 
som kan försämra deras förmåga att 
fullgöra en sådan uppgift och som därför 
skulle påverka EU-marknaderna negativt. 
För att fånga motsvarande enheter i 
tredjeland behövs det ett förfarande för att 
bedöma motsvarigheten på 
tredjelandsmarknader. Undantaget bör 
gälla olika typer av marketmakerfunktioner 
som bidrar till verklig likviditet. Det är 
också lämpligt att undanta vissa 
primärmarknadsoperationer, exempelvis 
sådana som gäller statspapper och 
stabiliseringsprogram, eftersom de är 
viktiga aktiviteter som stöder 
marknadernas effektivitet. De behöriga 
myndigheterna bör underrättas om 
användning av undantagen och bör ha 
befogenhet att förbjuda att fysiska eller 
juridiska personer använder undantaget om 
de inte uppfyller de gällande kriterierna för 
undantaget. De behöriga myndigheterna 
bör också kunna begära information från 
en fysisk eller juridisk person för att 
övervaka deras användning av undantaget.
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Or. en

Motivering

För att anpassa denna förordning till MiFID-förordningen bör all handelsverksamhet som 
kan anses vara en marketmakerfunktion ingå, t.ex. när det inte läggs offentliga köp- och 
säljbud, vid ömsesidig handel mellan marketmakers om den ena parten tillgodoser den andra 
partens behov att handla för sin kunds räkning eller på basis av ”give up”.

Ändringsförslag 198
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en 
handelsplats bör en behörig myndighet 
även ha möjligt att tillfälligt begränsa 
blankning av det finansiella instrumentet 
på handelsplatsen för att kunna ingripa 
snabbt om det är lämpligt och under en 
24 timmars period förhindra ett 
okontrollerat prisfall på det berörda 
instrumentet.

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument bör en behörig 
myndighet även ha möjligt att tillfälligt 
begränsa blankning av det finansiella 
instrumentet för att kunna ingripa snabbt 
om det är lämpligt och förhindra ett 
okontrollerat prisfall på det berörda 
instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 199
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en handelsplats 
bör en behörig myndighet även ha möjligt 
att tillfälligt begränsa blankning av det 
finansiella instrumentet på handelsplatsen
för att kunna ingripa snabbt om det är 
lämpligt och under en 24 timmars period

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en handelsplats 
bör en behörig myndighet även ha möjligt 
att tillfälligt begränsa blankning av det 
finansiella instrumentet för att kunna 
ingripa snabbt om det är lämpligt och 
förhindra ett okontrollerat prisfall på det 
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förhindra ett okontrollerat prisfall på det 
berörda instrumentet.

berörda instrumentet. Den period under 
vilken handeln begränsas bör fastställas 
med hänsyn till hur allvarlig 
marknadsstörningen är.

Or. en

Ändringsförslag 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en handelsplats 
bör en behörig myndighet även ha möjligt 
att tillfälligt begränsa blankning av det 
finansiella instrumentet på handelsplatsen
för att kunna ingripa snabbt om det är 
lämpligt och under en 24 timmars period 
förhindra ett okontrollerat prisfall på det 
berörda instrumentet.

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en handelsplats 
och en berättigad oro över ett lokalt eller 
unionsomfattande systemproblem bör en 
behörig myndighet även ha möjligt att 
tillfälligt begränsa blankning av det 
finansiella instrumentet inom sin egen 
jurisdiktion eller begära en sådan 
begränsning inom andra jurisdiktioner
för att kunna ingripa snabbt om det är 
lämpligt och under en 24 timmars period 
förhindra ett okontrollerat prisfall på det 
berörda instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 201
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en handelsplats 
bör en behörig myndighet även ha möjligt 
att tillfälligt begränsa blankning av det 
finansiella instrumentet på handelsplatsen 

(22) I händelse av ett betydande prisfall för 
ett finansiellt instrument på en handelsplats 
bör en behörig myndighet även ha möjligt 
att tillfälligt begränsa blankning av det 
finansiella instrumentet på handelsplatsen 
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för att kunna ingripa snabbt om det är 
lämpligt och under en 24 timmars period 
förhindra ett okontrollerat prisfall på det 
berörda instrumentet.

för att kunna ingripa snabbt om det är 
lämpligt och under en period, som bestäms 
med hänsyn till hur allvarlig störningen 
är, förhindra ett okontrollerat prisfall på 
det berörda instrumentet.

Or. de

Ändringsförslag 202
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Om den negativa händelsen eller 
utvecklingen omfattar mer än en 
medlemsstat eller har gränsöverskridande 
konsekvenser är det viktigt att det finns ett 
nära samarbete och samråd mellan de 
behöriga myndigheterna. ESMA bör ha en 
viktig samordnad roll i en sådan situation 
och försöka åstadkomma samstämmighet 
mellan de behöriga myndigheterna. 
ESMA:s sammansättning med företrädare 
för behöriga myndigheter kommer att 
underlätta fullgörandet av denna uppgift.

(23) Om den negativa händelsen eller 
utvecklingen omfattar mer än en 
medlemsstat eller har gränsöverskridande 
konsekvenser är det viktigt att det finns ett 
nära samarbete och samråd mellan de 
behöriga myndigheterna. ESA (Esma) bör 
ha en viktig samordnad roll i en sådan 
situation och åstadkomma samstämmighet 
mellan de behöriga myndigheterna. ESA:s 
(Esma) sammansättning med företrädare 
för behöriga myndigheter kommer att 
underlätta fullgörandet av denna uppgift.

Or. en

Ändringsförslag 203
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De behöriga myndigheternas och 
ESMA:s befogenheter att ingripa för att 
begränsa blankning, kreditswappar och 
andra transaktioner bör endast vara 
tillfälliga och endast utövas under en tid 

(27) De behöriga myndigheternas 
befogenheter att ingripa för att begränsa 
blankning, kreditswappar och andra 
transaktioner bör endast vara tillfälliga och 
endast utövas under en tid och i en 
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och i en utsträckning som krävs för att 
avvärja det aktuella hotet.

utsträckning som krävs för att avvärja det 
aktuella hotet.

Or. en

Motivering

Behörighet att ingripa på en medlemsstats marknad bör begränsas till den behöriga 
myndighet som bäst känner till den lokala marknaden. Esma bör därför i linje med 
Esmaförordningen (1095/2010) inte ha befogenhet att ingripa.

Ändringsförslag 204
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) ESMA bör ges en allmän befogenhet 
att inleda en utredning om ett problem eller 
en metod i samband med blankning eller 
användning av kreditswappar för att 
bedöma om problemet eller metoden 
innebär ett potentiellt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet. ESMA bör 
offentliggöra en rapport om sina resultat 
när den genomför en sådan utredning.

(29) ESA (Esma) bör ges en allmän 
befogenhet att inleda en utredning om ett 
problem eller en metod i samband med 
blankning eller användning av 
kreditswappar för att bedöma om 
problemet eller metoden innebär ett 
potentiellt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet. ESA 
(Esma) bör offentliggöra en rapport om 
sina resultat när den genomför en sådan 
utredning, och om ESA (Esma) anser att 
en åtgärd bör införas på EU-nivå ska dess 
beslut vara bindande för behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 205
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Denna förordning står i (31) Denna förordning står i 
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överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
i synnerhet rätten till skydd av 
personuppgifter som erkänns i artikel 16 i 
fördraget och i artikel 8 i stadgan. 
Öppenheten angående betydande korta 
nettopositioner, inbegripet offentliggörande 
om så föreskrivs i denna förordning, är 
nödvändig av skäl som rör 
finansmarknadens stabilitet och 
investerarskydd. Denna öppenhet kommer 
att göra det möjligt för 
tillsynsmyndigheterna att övervaka 
användningen av blankningar i samband 
med strategier som innebär missbruk och 
konsekvenserna för marknadernas korrekta 
funktion. Dessutom kan öppenheten bidra 
till att man undviker 
informationsasymmetrier och ser till att 
alla marknadsaktörer är tillräckligt 
informerade om i vilken utsträckning 
blankning påverkar priserna. Allt utbyte 
och all överföring av information av de 
behöriga myndigheterna ska ske i enlighet 
med bestämmelserna om överföring av 
personuppgifter i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Allt utbyte och all 
överföring av information av ESMA bör 
ske i enlighet med bestämmelserna om 
överföring av personuppgifter i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, som bör 
vara helt tillämplig på behandlingen av 
personuppgifter för förordningens 
ändamål.

överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
i synnerhet rätten till skydd av 
personuppgifter som erkänns i artikel 16 i 
fördraget och i artikel 8 i stadgan. 
Öppenheten angående betydande korta 
nettopositioner, inbegripet offentliggörande 
över en viss tröskel om så föreskrivs i 
denna förordning, är nödvändig av skäl 
som rör finansmarknadens stabilitet och 
investerarskydd. Denna öppenhet kommer 
att göra det möjligt för 
tillsynsmyndigheterna att övervaka 
användningen av blankningar i samband 
med strategier som innebär missbruk och 
konsekvenserna för marknadernas korrekta 
funktion. Dessutom kan öppenheten bidra 
till att man undviker 
informationsasymmetrier och ser till att 
alla marknadsaktörer är tillräckligt 
informerade om i vilken utsträckning 
blankning påverkar priserna. Allt utbyte 
och all överföring av information av de 
behöriga myndigheterna ska ske i enlighet 
med bestämmelserna om överföring av 
personuppgifter i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Allt utbyte och all 
överföring av information av ESA (Esma)
bör ske i enlighet med bestämmelserna om 
överföring av personuppgifter i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, som bör 
vara helt tillämplig på behandlingen av 
personuppgifter för förordningens 
ändamål.
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Or. en

Ändringsförslag 206
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör anta 
bestämmelser om påföljder som är 
tillämpliga vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och se 
till att de genomförs. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(32) På basis av riktlinjer som antagits av 
ESA (Esma) och med beaktande av 
kommissionens meddelande om att 
förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn bör
medlemsstaterna anta bestämmelser om 
påföljder som är tillämpliga vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och se till att de genomförs.
Påföljderna bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. I 
slutändan bör ett harmoniserat system för 
påföljder inrättas i EU.

Or. en

Ändringsförslag 207
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eftersom en del medlemsstaterna 
redan har infört restriktioner för blankning 
och eftersom det föreskrivs delegerade 
akter och bindande 
tillämpningsföreskrifter som ska antas
innan det regelverk som ska införas kan 
tillämpas praktiskt, är det nödvändigt att 
medge tillräckligt med tid.

(37) Eftersom en del medlemsstaterna 
redan har infört restriktioner för blankning 
bör en effektiv unionsomfattande 
förordning antas och genomföras så snart 
som möjligt. Den fortsatta instabiliteten 
på marknaderna och det överhängande 
hot som handelspraxis avseende 
kreditswappar innebär för den 
ekonomiska och politiska grunden för 
unionens integration ökar det brådskande 
behovet av en strikt reglering av 
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blankning och kreditswappar.

Or. en

Ändringsförslag 208
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eftersom en del medlemsstaterna 
redan har infört restriktioner för blankning 
och eftersom det föreskrivs delegerade 
akter och bindande 
tillämpningsföreskrifter som ska antas 
innan det regelverk som ska införas kan 
tillämpas praktiskt, är det nödvändigt att 
medge tillräckligt med tid.

(37) Eftersom en del medlemsstaterna 
redan har infört restriktioner för blankning 
bör förordningen som ska gälla i hela 
unionen träda i kraft så snart som möjligt.
Detta gäller även den liksom tidigare 
höga marknadsinstabiliteten samt 
problemen i samband med kreditswappar 
för statspapper. Den stabilisering som 
man vill åstadkomma med en sådan 
unionsomfattande reglering är därför en 
ytterst angelägen fråga för hela unionen.

Or. de

Ändringsförslag 209
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) finansiella instrument som tas upp till 
handel på en handelsplats i unionen, 
inbegripet instrument som handlas med 
utanför en handelsplats,

(1) finansiella instrument som tas upp till 
handel på en handelsplats i unionen eller 
som blir föremål för private placement, 
inbegripet instrument som handlas med 
utanför en handelsplats,

Or. en
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Motivering

Alla omsättningsbara finansiella instrument som antingen tas upp till handel på en 
handelsplats eller som blir föremål för private placement bör inbegripas. Om ingen 
korrigering görs kan detta leda till regelarbitrage och orättvisa villkor.

Ändringsförslag 210
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen och derivat som 
anges i avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I 
till direktiv 2004/39/EG som avser 
skuldebrev som emitterats av en 
medlemsstat eller unionen eller en 
obligation från en medlemsstat eller EU.

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen själv eller av ett 
systemviktigt institut som har sitt säte eller 
är etablerat i unionen, och derivat som 
anges i avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I 
till direktiv 2004/39/EG som avser 
skuldebrev som emitterats av en 
medlemsstat eller unionen eller en 
obligation från en medlemsstat eller EU.

Or. de

Ändringsförslag 211
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen och derivat 
som anges i avsnitt C punkterna 4–10 i 
bilaga I till direktiv 2004/39/EG som avser 
skuldebrev som emitterats av en 
medlemsstat eller unionen eller en 
obligation från en medlemsstat eller EU.

utgår

Or. en
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Motivering

EU:s eller medlemsstaternas skulder bör omfattas av förordningen så länge som 1) artikel 12 
inte tillämpas på sådana instrument och 2) Esmas behörighet i krissituationer inte omfattar 
sådana instrument och 3) de behöriga myndigheterna får besluta om restriktioner för andra 
medlemsstaters statspapper endast för att stödja samma restriktioner som har beslutats av 
medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag 212
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen och derivat som 
anges i avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I 
till direktiv 2004/39/EG som avser 
skuldebrev som emitterats av en 
medlemsstat eller unionen eller en 
obligation från en medlemsstat eller EU.

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen och derivat som 
anges i avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I 
till direktiv 2004/39/EG som avser eller är 
relaterade till skuldebrev som emitterats av 
en medlemsstat eller EU.

Or. en

Motivering

Förtydligande av vad som avses med derivat av skuldinstrument och strykning av en otydlig 
hänvisning till ”obligation of” en medlemsstat eller EU, vilket skulle kunna gälla vilken 
förpliktelse som helst och inte endast finansiella instrument.

Ändringsförslag 213
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen och derivat som 
anges i avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I 
till direktiv 2004/39/EG som avser 
skuldebrev som emitterats av en 

(3) skuldebrev som utfärdas av en 
medlemsstat eller unionen och derivat som 
anges i avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I 
till direktiv 2004/39/EG som avser 
skuldebrev som emitterats av en 
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medlemsstat eller unionen eller en 
obligation från en medlemsstat eller EU.

medlemsstat eller unionen eller en 
obligation från en medlemsstat eller EU 
eller en obligation som emitterats av ett 
systemrelevant institut som har sitt säte 
eller är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 214
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) kreditswapp: ett derivatkontrakt genom 
vilket en part betalar en avgift till en annan 
part i utbyte mot ersättning eller betalning i 
händelse av förlust på en referensentitet 
eller en kredithändelse avseende denna 
referensentitet samt alla andra 
derivatkontrakt med liknande ekonomisk 
effekt,

(c) kreditswapp: ett derivatkontrakt genom 
vilket en part betalar en avgift till en annan 
part i utbyte mot ersättning eller betalning i 
händelse av förlust på en referensentitet 
eller en kredithändelse avseende denna 
referensentitet,

Or. en

Motivering

Uttrycket ”alla andra derivatkontrakt med liknande ekonomisk effekt” är otydlig och tillför 
ingenting i detta sammanhang. Det bör strykas.

Ändringsförslag 215
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) marketmakerfunktion: en funktion som 
marknadsgarant som avses i artikel 15.1,

(k) marketmakerfunktion: verksamhet som 
bedrivs av ett värdepappersföretag eller en 
entitet i tredjeland eller ett lokalt företag 
som är medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland, vars regelverk 
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och tillsyn av kommissionen förklarats 
vara likvärdiga i enlighet med 
artikel 15.2, när den eller det handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oavsett om handeln sker på 
eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen måste förtydligas avseende vad som avses med olika 
marketmakerfunktioner.

Ändringsförslag 216
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led k – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) den berörda entiteten lägger bindande 
och samtidiga köp- och säljbud av 
jämförbar storlek till konkurrenskraftiga 
priser, och tillhandahåller därigenom 
regelbundet och löpande likviditet till 
marknaden,

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen måste förtydligas avseende vad som avses med olika 
marketmakerfunktioner.

Ändringsförslag 217
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led k – led ii (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) den berörda entiteten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för 
att fullgöra order som initierats av kunder 
eller på kunders begäran,

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen måste förtydligas avseende vad som avses med olika 
marketmakerfunktioner.

Ändringsförslag 218
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led k – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) den berörda entiteten säkrar 
positioner som uppkommer vid 
fullgörande av order enligt led ii,

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen måste förtydligas avseende vad som avses med olika 
marketmakerfunktioner.

Ändringsförslag 219
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) huvudhandelsplats: den handelsplats 
för en aktie som har den högsta 

(m) huvudhandelsplats: den handelsplats 
för ett värdepapper som har den högsta 
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omsättningen för den aktien, omsättningen för det värdepappret,

Or. en

Motivering

Det inte endast handel med aktier som sker på handelsplatserna.

Ändringsförslag 220
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) blankning: för en aktie eller ett 
skuldebrev, en försäljning av aktien eller 
skuldebrevet som säljaren inte äger vid 
ingåendet av säljavtalet, inklusive en 
försäljning där säljaren vid tidpunkten för 
ingåendet av säljavtalet har lånat eller 
avtalat om att låna aktien eller 
skuldbrevet för leverans vid 
avregleringen,

(p) blankning: för ett finansiellt 
instrument, en försäljning av det 
finansiella instrumentet som säljaren inte 
äger samt en försäljning som slutförs vid 
överlåtandet av ett finansiellt instrument 
som lånats av säljaren eller för säljarens 
räkning,

Or. en

Ändringsförslag 221
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) blankning: för en aktie eller ett 
skuldebrev, en försäljning av aktien eller 
skuldebrevet som säljaren inte äger vid 
ingåendet av säljavtalet, inklusive en 
försäljning där säljaren vid tidpunkten för 
ingåendet av säljavtalet har lånat eller 
avtalat om att låna aktien eller skuldbrevet
för leverans vid avregleringen,

(p) blankning: för en aktie eller ett 
skuldebrev, en försäljning av aktien eller 
skuldebrevet som säljaren inte äger vid 
ingåendet av säljavtalet, inklusive en 
försäljning där säljaren vid tidpunkten för 
ingåendet av säljavtalet har lånat aktien 
eller skuldebrevet; naken blankning är 
förbjuden,
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Or. de

Ändringsförslag 222
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) blankning: för en aktie eller ett 
skuldebrev, en försäljning av aktien eller 
skuldebrevet som säljaren inte äger vid 
ingåendet av säljavtalet, inklusive en 
försäljning där säljaren vid tidpunkten för 
ingåendet av säljavtalet har lånat eller 
avtalat om att låna aktien eller skuldbrevet 
för leverans vid avregleringen,

(p) blankning: för en aktie eller ett 
skuldebrev, en försäljning av aktien eller 
skuldebrevet som säljaren inte äger vid 
ingåendet av säljavtalet, inklusive en 
försäljning där säljaren vid tidpunkten för 
ingåendet av säljavtalet har lånat aktien 
eller skuldbrevet för leverans vid 
avregleringen.

Or. en

Ändringsförslag 223
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) handelsplats: en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform i EU,

(r) handelsplats: en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en systematisk 
internhandlare som agerar i egenskap av 
en sådan, och i tillämpliga fall ett system 
utanför gemenskapen med liknande 
funktioner som en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform,

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen är alltför begränsad. Definitionen på handelsplats i denna 
förordning måste stämma överens med den som återfinns i direktivet om marknader för 
finansiella instrument (Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/39/EG). Definitionen 
kommer att behöva anpassas i samband med den förestående översynen av MiFID-direktivet.
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Ändringsförslag 224
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sa) laglig innehavare: aktieägaren, 
innehavaren av obligationen eller 
innehavaren av ett annat finansiellt 
instrument, enligt definitionen i den 
nationella lagstiftning enligt vilken det 
berörda värdepappret upprättats.

Or. en

Motivering

Olika juridiska begrepp måste återspeglas när det gäller innehavet av ett finansiellt 
instrument. Artikel 3.2 måste relateras till nationell lag för att få en korrekt innebörd.

Ändringsförslag 225
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sa) blankning utan täckning: i samband 
med ett finansiellt instrument, blankning 
av ett värdepapper när säljaren före eller 
vid tidpunkten för blankningsordern inte 
har lånat eller inte ingått något avtal om 
att låna det värdepapper som ska 
levereras till köparen.

Or. en
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Ändringsförslag 226
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en kort position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en kort position i ett företags emitterade 
aktiekapital, i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper eller i 
finansiella marknadsindex i 
medlemsstaterna eller EU, en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

Or. en

Motivering

I den föreslagna förordningen bör man även beakta andra instrument som gör det möjligt att 
ta positioner i avkastningen på finansmarknaden i en medlemsstat (till exempel indexfonder 
baserade på aktiemarknadsindex och derivat baserade på dessa fonder) eller inom det 
europeiska området (till exempel indexfonder baserade på utvecklingen av bolagen med högst 
börsvärde i Europa och derivat baserade på dessa fonder).

Ändringsförslag 227
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en kort position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en kort position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person (i led b, på deltajusterad 
basis)

Or. en
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Motivering

I enlighet med de ståndpunkter som många EU-tillsynsorgan intagit i sina riktlinjer för 
gällande system för offentliggörande av blankning bör beräkningen av nettopositioner göras 
på deltajusterad (snarare än nominell) basis för att man mer korrekt ska kunna återspegla det 
egentliga ekonomiska intresset som innehas via derivat. Denna information kommer att vara 
av stor nytta för tillsynsorganen.

Ändringsförslag 228
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en kort position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en kort position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade obligationer en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

Or. de

Ändringsförslag 229
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) blankar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

(a) blankar ett värdepapper som emitterats 
av företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

Or. en
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Ändringsförslag 230
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) blankar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

(a) blankar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten, EU eller ett 
systemrelevant institut,

Or. en

Ändringsförslag 231
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) blankar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

(a) blankar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU eller 
ett systemviktigt institut,

Or. de

Ändringsförslag 232
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på 

(b) inleder en transaktion i ett annat 
finansiellt instrument än de instrument som 
avses i punkt a och där den direkta 
effekten eller en av de direkta effekterna
av transaktionen är att ge den fysiska eller 
juridiska personen en ekonomisk fördel om 
priset eller värdet på aktien eller 
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aktien eller skuldebrevet sjunker. skuldebrevet sjunker.

Or. en

Motivering

I enlighet med de ståndpunkter som många EU-tillsynsorgan intagit i sina riktlinjer för 
gällande system för offentliggörande av blankning bör beräkningen av nettopositioner göras 
på deltajusterad (snarare än nominell) basis för att man mer korrekt ska kunna återspegla det 
egentliga ekonomiska intresset som innehas via derivat. Denna information kommer att vara 
av stor nytta för tillsynsorganen.

Ändringsförslag 233
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på
aktien eller skuldebrevet sjunker.

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på
värdepappret, skuldebrevet eller indexet
sjunker.

Or. en

Ändringsförslag 234
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på 

(b) inleder en transaktion i ett annat 
finansiellt instrument än de instrument som 
avses i punkt a och där en av effekterna av 
transaktionen är att ge den fysiska eller 
juridiska personen en ekonomisk fördel om 
priset eller värdet på aktien eller 
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aktien eller skuldebrevet sjunker. skuldebrevet sjunker.

Or. en

Motivering

Det är otydligt vad som avses med orden ”som skapar eller avser ett annat finansiellt 
instrument”.

Ändringsförslag 235
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital, i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper eller i 
finansiella marknadsindex i 
medlemsstaterna eller EU, en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

Or. en

Ändringsförslag 236
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person (i led b, på deltajusterad 
basis)
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Or. en

Motivering

I enlighet med de ståndpunkter som många EU-tillsynsorgan intagit i sina riktlinjer för 
gällande system för offentliggörande av blankning bör beräkningen av nettopositioner göras 
på deltajusterad (snarare än nominell) basis för att man mer korrekt ska kunna återspegla det 
egentliga ekonomiska intresset som innehas via derivat. Denna information kommer att vara 
av stor nytta för tillsynsorganen.

Ändringsförslag 237
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade skuldinstrument en 
position som uppkommer genom att en 
fysisk eller juridisk person

Or. en

Ändringsförslag 238
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

2. Vid tillämpningen av denna förordning 
är en lång position i ett företags emitterade 
aktiekapital eller i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade obligationer en position 
som uppkommer genom att en fysisk eller 
juridisk person

Or. de
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Ändringsförslag 239
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) innehar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

(a) innehar ett värdepapper som emitterats 
av företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

Or. en

Ändringsförslag 240
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) innehar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU,

(a) innehar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU eller 
ett systemviktigt institut,

Or. de

Ändringsförslag 241
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på 
aktien eller skuldebrevet stiger.

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på 
värdepappret, skuldebrevet eller det 
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indexanknutna instrumentet stiger.

Or. en

Ändringsförslag 242
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inleder en transaktion som skapar eller 
avser ett annat finansiellt instrument än de 
instrument som avses i punkt a och där en 
av effekterna av transaktionen är att ge den 
fysiska eller juridiska personen en 
ekonomisk fördel om priset eller värdet på 
aktien eller skuldebrevet stiger.

(b) inleder en transaktion i ett annat 
finansiellt instrument än de instrument som 
avses i punkt a, där en av effekterna av 
transaktionen är att ge den fysiska eller 
juridiska personen en ekonomisk fördel om 
priset eller värdet på aktien eller 
skuldebrevet stiger.

Or. en

Motivering

Det är inte tydligt vad som avses med ordalydelsen ”som skapar eller avser ett (...) finansiellt 
instrument”. 

Ändringsförslag 243
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 
ska i beräkningen av en kort position och 
en lång position i statspapper även ingå 
eventuella kreditswappar för en obligation 
eller en kredithändelse som avser en 
medlemsstat eller EU.

3. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
beräkningen av en kort position, när det 
gäller varje kort position som indirekt 
innehas av den berörda personen 
(inklusive genom eller via index, 
värdepapperskorg eller intressen i 
börshandlade fonder eller liknande 
enheter) fastställas av den fysiska eller 
juridiska personen i fråga som agerar 
skäligt med hänsyn till offentligt 



AM\853802SV.doc 67/119 PE456.773v01-00

SV

tillgänglig information avseende 
sammansättningen av det aktuella indexet 
eller den aktuella värdepapperskorgen 
eller intressena i de aktuella börshandlade 
fonderna eller liknande enheterna (och 
för att undvika tvivel ska vid beräkningen 
av sådana korta positioner ingen person 
vara tvungen att skaffa sig 
realtidsinformation om sådan 
sammansättning).
Vid tillämpningen av punkt 2 ska det i 
alla sammanhang i beräkningen som lång 
position ingå sådana intressen som den 
berörda personen har i obligationer eller 
räntebärande värdepapper som kan 
konverteras till aktier emitterade av det 
berörda företaget.
Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 
ska i beräkningen av en kort position och 
en lång position i statspapper även ingå 
eventuella kreditswappar för en obligation 
eller en kredithändelse som avser en 
medlemsstat eller EU.

Or. en

Motivering

Att kräva att företag ska analysera EFT:er och brett baserade index i realtid för att utröna 
huruvida en given position var kort, skulle ge varken lagstiftaren eller marknaden någon 
nämnvärd eller meningsfull information, och det är dessutom oproportionerligt dyrt att 
införa. Man måste ta hänsyn till de långa positionerna för att få en riktig bild av de korta 
nettopositionerna. Om man inte tar med de långa positionerna vid beräkningen kommer det 
att leda till minskad likviditet på obligationsmarknaden. 

Ändringsförslag 244
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en fysisk eller juridisk persons korta 

5. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en fysisk eller juridisk persons korta 



PE456.773v01-00 68/119 AM\853802SV.doc

SV

nettoposition i en medlemsstats eller 
EU:s emitterade statspapper vara den 
position som återstår efter avdrag av alla 
långa positioner den berörda personen har i 
den medlemsstatens eller EU:s emitterade 
statspapper från alla korta positioner den 
personen har i samma skuld.

nettoposition i emitterade obligationer vara 
den position som återstår efter avdrag av 
alla långa positioner den berörda personen 
har i emitterade obligationer från alla korta 
positioner den personen har i samma skuld.

Or. de

Ändringsförslag 245
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beräkningen för statspapper enligt 
punkterna 1–5 ska avse varje enskild 
medlemsstat eller EU även om separata 
enheter inom medlemsstaten eller EU 
emitterar statspapper för medlemsstatens 
eller EU:s räkning.

6. Beräkningen för skuldinstrument enligt 
punkterna 1–5 ska avse varje enskild 
medlemsstat eller EU eller för ett 
systemrelevant institut som har sin 
hemvist eller är etablerat i unionen, även 
om separata enheter inom medlemsstaten 
eller EU emitterar statspapper för 
medlemsstatens eller EU:s räkning.

Or. en

Ändringsförslag 246
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beräkningen för statspapper enligt 
punkterna 1–5 ska avse varje enskild 
medlemsstat eller EU även om separata 
enheter inom medlemsstaten eller EU 
emitterar statspapper för medlemsstatens 
eller EU:s räkning.

6. Beräkningen för statspapper enligt 
punkterna 1–5 ska avse varje enskild 
medlemsstat eller EU eller ett systemviktigt 
institut som har sitt säte eller är etablerat i 
unionen, även om separata enheter inom 
medlemsstaten eller EU emitterar 
statspapper för medlemsstatens eller 
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EU:s räkning.

Or. de

Ändringsförslag 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller fondförvaltning då olika 
placeringsstrategier tillämpas avseende en 
viss emittent genom separata fonder som 
förvaltas av samma fondförvaltare ska 
beräkningen av korta och långa 
nettopositioner, vid tillämpningen av 
punkterna 3, 4, och 5, göras på nivån för 
varje enskild fond. När samma 
placeringsstrategi tillämpas på en viss 
emittent genom mer än en fond ska de 
korta och långa nettopositionerna i var 
och en av dessa fonder räknas samman. 
När två eller flera portföljer inom samma 
entitet förvaltas på diskretionär basis 
enligt samma placeringsstrategi avseende 
en viss emittent ska dessa positioner 
räknas samman för beräkningen av korta 
och långa nettopositioner.

Or. en

Motivering

Fondförvaltare agerar ofta för kunder som representerar ett brett spektrum av 
placeringsstrategier. Det är viktigt att sådana kunders korta nettopositioner behandlas 
individuellt, eftersom aggregering eller nettning av en kunds intressen med andra kunders 
vore missvisande.
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Ändringsförslag 248
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkningen av korta och långa 
nettopositioner ska, vid tillämpning av 
punkterna 3, 4, och 5, inbegripa alla 
finansiella instrument som leder till direkt 
eller indirekt ekonomiskt intresse i ett 
företags emitterade aktiekapital eller en 
medlemsstats eller unionens statspapper, 
under förutsättning att
a) varje ekonomiskt intresse i en del av en 
korg, ett index eller en börshandlad fond 
beräknas på grundval av den information 
om sammansättningen av det aktuella 
indexet eller den aktuella 
värdepapperskorgen eller intressena i de 
aktuella börshandlade fonderna som 
finns tillgänglig då beräkningen görs, och 
den fysiska eller juridiska person som 
genomför beräkningen är inte tvungen att 
skaffa sig uppdaterad information om 
sådan sammansättning, och
b) beräkningen av en lång position 
inbegriper alla intressen i räntebärande 
värdepapper som kan konverteras till det 
berörda företagets aktier.

Or. en

Motivering

Beräkningen av nettopositioner bör göras på deltajusterad grund för att återspegla den 
korrekta ekonomiska positionen. Detta angreppssätt när det gäller korta nettopositioner har 
antagits av flera tillsynsmyndigheter inom EU (t.ex. FSA i Storbritannien och AFM i 
Nederländerna) i de riktlinjer som de har utfärdat för de nuvarande reglerna om 
offentliggörande.  Delta är ett mått på i vilken grad ett finansiellt derivat är exponerat för 
förändringar i aktiepriset. När det gäller 1 b har förändringarna gjorts för att förtydliga 
denna bestämmelse.
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Ändringsförslag 249
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Beräkningen av korta och långa 
nettopositioner ska, vid tillämpning av 
punkterna 3, 4, och 5, inbegripa alla 
finansiella instrument som leder till direkt 
eller indirekt ekonomiskt intresse i ett 
företags emitterade aktiekapital eller en 
medlemsstats eller unionens statspapper, 
under förutsättning att
a) varje ekonomiskt intresse i en del av en 
korg, ett index eller en börshandlad fond 
beräknas på grundval av den information 
om sammansättningen av det aktuella 
indexet eller den aktuella 
värdepapperskorgen eller intressena i de 
aktuella börshandlade fonderna som 
finns tillgänglig då beräkningen görs, och 
den fysiska eller juridiska person som 
genomför beräkningen är inte tvungen att 
skaffa sig uppdaterad information om 
sådan sammansättning, och
b) beräkningen av en lång position 
inbegriper alla intressen i skuldebrev som 
kan konverteras till det berörda företagets 
aktier.

Or. en

Motivering

För att uppnå samstämdhet med tillvägagångssättet i CERS:s modell för ett alleuropeiskt 
system för offentliggörande vid blankning (Model for a Pan-European Short Selling 
Disclosure Regime).

Ändringsförslag 250
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) om en fysisk eller juridisk person anses 
inneha en aktie eller ett skuldebrev för 
tillämpningen av punkt 2,

(a) om en fysisk eller juridisk person anses 
inneha ett värdepapper eller ett skuldebrev 
för tillämpningen av punkt 2,

Or. en

Ändringsförslag 251
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) metoden för beräkning av korta 
nettopositioner för indexanknutna 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 252
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp 
för en obligation från en medlemsstat 
eller EU om ändamålet med 
kreditswappen inte är att skydda mot den
kreditrisk som är förknippad med den 
emittent i vars statspapper den fysiska 
eller juridiska personen har en lång 
position eller någon annan lång position i 
skuldebrev från en emittent där priset på 
skuldebrevet har en hög korrelation med 
priset på obligationen från en 

1. Handel med kreditswappar och andra
instrument som syftar till att skydda mot 
kreditrisk ska vara förbjuden på unionens 
finansmarknader.
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medlemsstat eller unionen. Den part i en 
kreditswapp som är skyldig att erlägga 
betalningen eller betala ersättning i 
händelse av en betalningsinställelse eller 
kredithändelse avseende referensentiteten 
har inte av denna anledning en position 
utan täckning i den mening som avses i 
detta stycke.

Or. en

Ändringsförslag 253
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en 
hög korrelation med priset på 
obligationen från en medlemsstat eller 
unionen. Den part i en kreditswapp som är 
skyldig att erlägga betalningen eller betala 
ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot en försämring av 
emittentens kreditvärdighet när den 
fysiska eller juridiska personen har en
annan position vars värde troligen 
påverkas negativt av en sådan försämring.
Den part i en kreditswapp som är skyldig 
att erlägga betalningen eller betala 
ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.

Or. en
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Ändringsförslag 254
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en 
hög korrelation med priset på 
obligationen från en medlemsstat eller 
unionen. Den part i en kreditswapp som är 
skyldig att erlägga betalningen eller betala 
ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot en försämring av 
emittentens kreditvärdighet när den 
fysiska eller juridiska personen har en
annan position vars värde troligen 
påverkas negativt av en sådan försämring.
Den part i en kreditswapp som är skyldig 
att erlägga betalningen eller betala 
ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.

Or. en

Motivering

Kreditswappar i samband med statspapper är ett effektivt sätt att minska risken i en rad 
instrument som inte direkt avser den underliggande statsskulden. Att utfärda restriktioner för 
eller kräva insyn hos marknadsaktörer som använder kreditswappar för att skydda 
företagsskulder, kommer att avskräcka dessa aktörer från att investera i sådana 
skuldinstrument, med åtföljande konsekvenser för företagen möjligheter att få tillgång till 
pengar.
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Ändringsförslag 255
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en 
hög korrelation med priset på 
obligationen från en medlemsstat eller 
unionen. Den part i en kreditswapp som är 
skyldig att erlägga betalningen eller betala 
ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot risker i samband med den 
berörda medlemsstaten eller unionen eller 
risker i samband med egendom som finns 
i den berörda jurisdiktionen eller 
värdepapper som är emitterade av enheter 
i den berörda jurisdiktionen och som 
finns i den fysiska eller juridiska 
personens portfölj. Den part i en 
kreditswapp som är skyldig att erlägga 
betalningen eller betala ersättning i 
händelse av en betalningsinställelse eller 
kredithändelse avseende referensentiteten 
har inte av denna anledning en position 
utan täckning i den mening som avses i 
detta stycke.

Or. en

Motivering

Kreditswappar avseende statspapper används för att skydda mot ”länderrisker” på olika sätt, 
inte bara genom skuldpositioner (t.ex. genom att ha egendomsportföljer i det berörda landet). 
Därför bör en position i en kreditswapp för en obligation från en EU-medlemsstat inte 
nödvändigtvis anses som naken blankning när den används för att skydda mot risker i en 
portfölj.
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Ändringsförslag 256
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en
hög korrelation med priset på obligationen 
från en medlemsstat eller unionen. Den 
part i en kreditswapp som är skyldig att 
erlägga betalningen eller betala ersättning i 
händelse av en betalningsinställelse eller 
kredithändelse avseende referensentiteten 
har inte av denna anledning en position 
utan täckning i den mening som avses i 
detta stycke.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller risken 
för värdeminskning av den fysiska eller 
juridiska personens tillgångar när 
tillgångens värde är positivt korrelerat till 
priset på obligationen från en medlemsstat 
eller unionen. Den part i en kreditswapp 
som är skyldig att erlägga betalningen eller 
betala ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.

Or. en

Ändringsförslag 257
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
eller ett systemviktigt institut som har sitt 
säte eller är etablerat i unionen om 
ändamålet med kreditswappen inte är att 
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statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en 
hög korrelation med priset på obligationen 
från en medlemsstat eller unionen. Den 
part i en kreditswapp som är skyldig att 
erlägga betalningen eller betala ersättning i 
händelse av en betalningsinställelse eller 
kredithändelse avseende referensentiteten 
har inte av denna anledning en position 
utan täckning i den mening som avses i 
detta stycke.

skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en 
hög korrelation med priset på obligationen 
från en medlemsstat eller unionen.  Den 
part i en kreditswapp som är skyldig att 
erlägga betalningen eller betala ersättning i 
händelse av en betalningsinställelse eller 
kredithändelse avseende referensentiteten 
har inte av denna anledning en position 
utan täckning i den mening som avses i 
detta stycke.

Or. de

Ändringsförslag 258
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent i vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en lång position eller någon 
annan lång position i skuldebrev från en 
emittent där priset på skuldebrevet har en 
hög korrelation med priset på obligationen 
från en medlemsstat eller unionen. Den 
part i en kreditswapp som är skyldig att 
erlägga betalningen eller betala ersättning i 
händelse av en betalningsinställelse eller 
kredithändelse avseende referensentiteten 
har inte av denna anledning en position 
utan täckning i den mening som avses i 
detta stycke.

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU 
om ändamålet med kreditswappen inte är 
att skydda mot den kreditrisk som är 
förknippad med den emittent avseende vars 
statspapper den fysiska eller juridiska 
personen har en positiv riskexponering
eller en positiv riskexponering avseende
skuldebrev från en emittent där priset på 
skuldebrevet har en hög korrelation med 
priset på obligationen från en medlemsstat 
eller unionen. Den part i en kreditswapp 
som är skyldig att erlägga betalningen eller 
betala ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
den mening som avses i detta stycke.
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Or. en

Motivering

Definitionen av täckta kreditswappar måste utsträckas till att omfatta fall där den långa 
positionen har uppstått genom derivat snarare än genom direkta innehav av statspapper.

Derivat såsom swappar används ofta för att skydda mot växelkursrisker.

Ändringsförslag 259
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till den berörda behöriga myndigheten
anmäla om positionen uppnår eller sjunker 
under den berörda offentliggörandetröskel 
som avses i punkt 2.

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till ESA (Esma) lämna uppgifter om 
positionen när den uppnår eller sjunker 
under den relevanta
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 260
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till den berörda behöriga myndigheten
anmäla om positionen uppnår eller sjunker 
under den berörda offentliggörandetröskel 
som avses i punkt 2.

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till ESA (Esma) anmäla om positionen 
uppnår eller sjunker under den relevanta
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.
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Or. en

Motivering

En central anmälan är mycket mer praktiskt för investerare som måste anmäla. En databas 
bör upprättas till vilken de behöriga myndigheterna har tillgång.

Ändringsförslag 261
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats
ska till den berörda behöriga myndigheten 
anmäla om positionen uppnår eller sjunker 
under den berörda offentliggörandetröskel 
som avses i punkt 2.

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag ska till den 
berörda behöriga myndigheten anmäla om 
positionen uppnår eller sjunker under den 
relevanta offentliggörandetröskel som 
avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Ett företags emitterade aktiekapital kan också vara placerat utan inblandning av en 
handelsplats. Den möjligheten bör täckas in av denna förordning

Ändringsförslag 262
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till den berörda behöriga myndigheten 
anmäla om positionen uppnår eller 

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till den berörda behöriga myndigheten 
anmäla detta faktum på dess begäran.
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sjunker under den berörda 
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 263
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En berörd anmälningströskel är 
0,2 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och 
varje steg om 0,1 procent däröver.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 264
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En berörd anmälningströskel är 
0,2 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och 
varje steg om 0,1 procent däröver.

utgår

Or. en

Motivering

Anmälan av korta positioner avseende alla finansiella instrument vid en så låg tröskel skulle 
med största sannolikhet leda till avsevärda dagliga offentliggöranden. Denna nivå skulle ur 
ett administrativt perspektiv kunna bli en allvarlig utmaning för tillsynsmyndigheter och 
företag, och skulle troligtvis skapa onödigt brus och eventuellt dränka alla meningsfulla 
uppgifter. Det bör finnas utrymme för flexibilitet när det gäller tröskelnivåerna för anmälan.
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Ändringsförslag 265
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ändra de 
trösklar som nämns i punkt 2 med hänsyn 
till utvecklingen på finansmarknaderna.

3. Om så krävs får ESA (Esma) utfärda 
ett yttrande om anpassning av 
tröskelvärdena i punkt 2 med hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna, och 
översända detta till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. Kommissionen 
får inom tre månader efter att man 
mottagit ESA:s (Esmas) yttrande genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 36 
och villkoren i artiklarna 37 och 38 ändra 
de trösklar som nämns i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 266
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ändra de 
trösklar som nämns i punkt 2 med hänsyn 
till utvecklingen på finansmarknaderna.

3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 specificera
de trösklar som nämns i punkt 1.

Or. en

Motivering

Anmälan av korta positioner avseende alla finansiella instrument vid en så låg tröskel skulle 
med största sannolikhet leda till avsevärda dagliga offentliggöranden.  Denna nivå skulle ur 
ett administrativt perspektiv kunna bli en allvarlig utmaning för tillsynsmyndigheter och 
företag, och skulle troligtvis skapa onödigt brus och eventuellt dränka alla meningsfulla 
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uppgifter. Det bör finnas utrymme för flexibilitet när det gäller tröskelnivåerna för anmälan.

Ändringsförslag 267
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Flaggning av blankningar på 

handelsplatsen
En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

Or. en

Motivering

Flaggning av order skulle ge en ofullständig bild och öka genomförandekostnaderna, vilket 
skulle påverka mindre mellanhänder och marknadsaktörer på oproportionerligt sätt och 
ytterst kommer att påverka investerare och emittenter. Behovet av ökad transparens och 
bättre övervakning av blankning fylls bäst genom att tillsynsmyndigheterna meddelas korta 
nettopositioner av säljorder.

Ändringsförslag 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
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Flaggning av blankningar på 
handelsplatsen

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

Or. en

Motivering

Kravet på flaggning av blankning innebär extra kostnader för handelsplatser och 
mellanhänder, utan att ge tillsynsmyndigheterna några tydliga fördelar. Dessutom skulle den 
information som kommer från flaggning av blankning vara ofullständig (OTC-handel 
undantas) och skulle inte stämma överens med den information som kommer från de korta 
nettopositionerna som beräknas vid slutet av dagen.

Ändringsförslag 269
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Flaggning av blankningar på 

handelsplatsen
En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.



PE456.773v01-00 84/119 AM\853802SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Flaggning av order på handelsplatsen är inte ett lämpligt sätt att förbättra transparensen. 
Sådan flaggning av order leder till höga genomförandekostnader för användare, 
infrastrukturansvariga och handelsplatser. Dessa kostnader kommer ytterst att bäras av de 
slutliga investerarna, medan den extra nyttan är oklar.

Ändringsförslag 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Flaggning av blankningar på 

handelsplatsen
En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

Or. en

Motivering

Korta positioner förbättrar visserligen marknadstillsynen men mervärdet av att flagga 
blankningar är oklart, också med tanke på att direktivet om marknader för finansiella 
instrument inför ett krav för marknadsaktörerna att rapportera alla genomförda transaktioner 
till tillsynsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 271
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Flaggning av blankningar på 

handelsplatsen
En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

Or. en

Motivering

För att garantera att EU:s lagstiftningsramar är proportionerliga bör vi välja en modell (den 
föreslagna offentliggörande-modellen) i stället för två som tjänar samma syfte.

Ändringsförslag 272
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flaggning av blankningar på 
handelsplatsen

Rapportering av blankningar till behöriga 
myndigheter

Or. en
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Ändringsförslag 273
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flaggning av blankningar på 
handelsplatsen

Flaggning av blankningar 

Or. en

Motivering

Värdepapper bör flaggas oavsett om de handlas med på en handelsplats eller OTC.

Ändringsförslag 274
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

Kommissionen ska begära att ESA 
(Esma) ändrar bilaga 1 till förordning 
(EG) nr 1287/2006 så att det krävs att 
mellanhänder som genomför blankningar 
markerar dessa som blankningar i 
transaktionsrapporten över sådana 
försäljningar till den behöriga 
myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

Alla värdepappersföretag, enligt vad som 
avses i artikel 4.1 i direktiv 2004/39/EG, 
och alla medlemmar på en reglerad 
marknad eller multilateral 
handelsplattform ska i den 
transaktionsrapport som avses i 
artikel 25.3 i det direktivet inkludera ett 
fält där det för aktietransaktioner anges 
huruvida transaktionen avser en 
blankning.
Sammanställd information om sådan 
blankning ska offentliggöras.
Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 anta 
bestämmelser som specificerar hur sådan 
sammanställd information ska 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Uppgifter om blankningar som gjorts via reglerade marknader, MTF-plattformar och OTC 
borde samlas in för att ge tillsynsmyndigheter och allmänhet bättre information. Att använda 
en redan existerande mekanism blir mycket mindre kostsamt än att skapa ett helt nytt system. 
Förhoppningsvis kommer transaktionsrapporterna i framtiden att lämnas direkt till Esma (se 
samrådet om MiFID-översynen). Detta skulle garantera att transaktionsrapporterna får 
enhetligt innehåll och gemensamt format, underlätta utbytet av information mellan 
tillsynsmyndigheterna när det gäller tillsynen av marknadsmissbruk och göra det möjligt för 
Esma att publicera harmoniserad information.
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Ändringsförslag 276
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien.
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som 
blankningar.

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel eller ett värdepappersföretag 
som utför order för kunders räkning i 
dessa instrument utanför en handelsplats
ska inrätta rutiner för exceptionella 
omständigheter, som säkerställer att 
fysiska eller juridiska personer som 
genomför order på handelsplatsen eller 
genom värdepappersföretaget är i stånd 
att flagga säljorder som blankningar om 
säljaren blankar aktien.

Or. en

Ändringsförslag 277
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som blankningar.

En handelsplats som har värdepapper
upptagna för handel eller ett 
värdepappersföretag som utför order för 
kunders eller för egen räkning i dessa 
instrument utanför en handelsplats ska 
inrätta rutiner som säkerställer att fysiska 
eller juridiska personer som genomför 
order på handelsplatsen eller genom 
värdepappersföretaget är i stånd att flagga
säljorder som blankningar om säljaren 
blankar värdepappret. Handelsplatsen eller 
värdepappersföretaget ska minst en gång 
per dag offentliggöra en sammanfattning 
av den ordervolym som flaggats som 
blankningar.
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Or. en

Motivering

Värdepapper bör flaggas oavsett om de handlas med på en handelsplats eller OTC.

Ändringsförslag 278
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som blankningar.

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order och som 
handlar för egen räkning, på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som blankningar.

Or. en

Ändringsförslag 279
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 
Handelsplatsen ska minst en gång per dag 
offentliggöra en sammanfattning av den 
ordervolym som flaggats som blankningar.

En handelsplats som har aktier upptagna 
för handel ska inrätta rutiner som 
säkerställer att fysiska eller juridiska 
personer som genomför order på 
handelsplatsen flaggar säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. De 
insamlade uppgifterna ska göras 
tillgängliga för den behöriga 
myndigheten. Handelsplatsen ska minst en 
gång per dag offentliggöra en 



PE456.773v01-00 90/119 AM\853802SV.doc

SV

sammanfattning av den ordervolym som 
flaggats som blankningar för varje aktie 
som det handlats med på den 
handelsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 280
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Offentliggörande av betydande korta 

nettopositioner i aktier
1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats 
ska offentliggöra uppgifter om positionen 
när den uppnår eller sjunker under den 
berörda offentliggörandetröskel som avses 
i punkt 2.
2. En berörd offentliggörandetröskel är 
0,5 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och 
varje steg om 0,1 procent däröver.
3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ändra de 
trösklar som nämns i punkt 2 med hänsyn 
till utvecklingen på finansmarknaderna.

Or. en

Motivering

Offentliggörande av individuella korta positioner kan få en negativ effekt på små fonder. Det 
kan orsaka procykliskt beteende som sänker priserna på aktier, skadar Europas företag och 
leder till minskad likviditet och en mindre effektiv prisbildning för marknadsanvändarna –
enskilda investerare, pensionsfonder och företag. Bestämmelserna om anmälan i artikel 5 
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kommer att ge de behöriga myndigheterna tillgång till relevant information för att kunna 
övervaka systemrisker utan väsentligt extra arbete.

Ändringsförslag 281
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats
ska offentliggöra uppgifter om positionen 
när den uppnår eller sjunker under den 
berörda offentliggörandetröskel som avses 
i punkt 2.

1. Den behöriga myndigheten ska
dagligen offentliggöra uppgifter om det 
sammanlagda beloppet av korta 
nettopositioner för varje aktie för vilken 
myndigheten har mottagit en anmälan 
enligt artikel 5. I sådana 
offentliggöranden ska innehavarna av 
korta nettopositioner inte kunna 
identifieras.

Or. en

Ändringsförslag 282
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats
ska offentliggöra uppgifter om positionen 
när den uppnår eller sjunker under den 
berörda offentliggörandetröskel som avses 
i punkt 2.

1. Den behöriga myndigheten ska 
offentliggöra uppgifter om positionen när 
den uppnår eller sjunker under den berörda 
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
offentliggöra uppgifter om positionen när 
den uppnår eller sjunker under den berörda 
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.

1. Den behöriga myndigheten ska vid 
slutet av varje handelsdag offentliggöra 
alla sammanställningar av korta 
nettopositioner i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
offentliggöra uppgifter om positionen när 
den uppnår eller sjunker under den berörda 
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 284
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats 
ska offentliggöra uppgifter om positionen 
när den uppnår eller sjunker under den 
berörda offentliggörandetröskel som avses 
i punkt 2.

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag ska 
offentliggöra uppgifter om positionen när 
den uppnår eller sjunker under den 
relevanta offentliggörandetröskel som 
avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Värdepapper bör flaggas oavsett om de handlas med på en handelsplats eller OTC.
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Ändringsförslag 285
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
offentliggöra uppgifter om positionen när 
den uppnår eller sjunker under den berörda
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en kort nettoposition i det emitterade 
aktiekapitalet för ett företag vars aktier är 
upptagna för handel på en handelsplats ska 
till ESA (Esma) lämna uppgifter om 
positionen när den uppnår eller sjunker 
under den relevanta
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2. ESA (Esma) ska offentliggöra 
sådana positioner.

Or. en

Motivering

Alla innehavare av en position som ska anmälas kommer att kunna rapportera denna till en 
enda instans, d.v.s. Esma, i stället för till 27 olika tillsynsmyndigheter, beroende på vilken 
aktie det gäller. Den ändrade bestämmelsen gör det dessutom möjligt att publicera alla 
positioner som ska offentliggöras på ett enda ställe, nämligen Esmas webbplats. 
Ändringsförslaget kommer också att leda till skalfördelar för de tillsynsmyndigheter som är 
medlemmar i Esma och som annars skulle behöva bygga upp mekanismer för rapportering 
och/eller offentliggörande.

Ändringsförslag 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en fysisk eller juridisk person har 
anmält att en kort position i en aktie i ett 
företag har nått eller överskridit den 
offentliggörandetröskel som avses i 
artikel 7.2 ska ESA (Esma) dagligen 
offentliggöra en rapport över de korta 
positionerna. Offentliggörandet ska ske i 
sammanställd form och får inte innehålla 
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uppgifter om vem som innehar positionen.

Or. en

Motivering

Att offentliggöra individuella korta positioner hjälper inte tillsynsmyndigheterna att upptäcka 
marknadsmissbruk, och det utsätter innehavarna av korta positioner för risken att bli utsatt 
för short squeeze och annat missbruk, det uppmuntrar till flockbeteende, det minskar 
likviditeten eftersom investerare inte vill att deras korta positioner ska bli kända av företagen, 
och därför undviker blankning. Offentliggörande av sammanställda uppgifter ger 
marknadsaktörerna nyttig information.

Ändringsförslag 287
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En berörd offentliggörandetröskel är 
0,5 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och 
varje steg om 0,1 procent däröver.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 288
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En berörd offentliggörandetröskel är 
0,5 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och varje 
steg om 0,1 procent däröver.

2. En relevant offentliggörandetröskel är 
3 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och varje 
steg om 0,1 procent däröver.

Or. en
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Motivering

Korta positioner är ett tecken till resten av marknaden att en investerare anser att det 
rådande priset på en aktie är för högt. Om resten av marknaden instämmer kommer en 
prisjustering att äga rum när de övriga också säljer aktien, vilket inträffade i fallet Enron. 
Denna blankningsfunktion är vettig endast vid det högre tröskelvärdet 3 procent, eftersom 
mindre positioner är av mindre intresse och endast skulle leda till minskad likviditet när 
investerarna tvekar att ta – och offentliggöra – korta positioner av mindre betydelse.

Ändringsförslag 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En berörd offentliggörandetröskel är 
0,5 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och varje 
steg om 0,1 procent däröver.

2. En relevant offentliggörandetröskel är 
1 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och varje 
steg om 0,2 procent däröver.

Or. en

Motivering

Vi är inte övertygade om att fördelarna med en modell som innebär ”offentliggörande av 
betydande korta nettopositioner i aktier” är större än dess kostnader.

För att begränsa effekterna av de aktuella bestämmelserna föreslår vi att man ökar 
tröskelvärdena.

Ändringsförslag 290
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I offentliggöranden ska innehavarna av 
korta nettopositioner inte kunna 
identifieras.

Or. en
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Motivering

Offentliggörande av sammanställda och anonymiserade uppgifter är det bästa sättet att 
uppnå de politiska målsättningarna utan att investerarna och emittenterna som använder 
marknaden påverkas negativt.

Ändringsförslag 291
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ändra de 
trösklar som nämns i punkt 2 med hänsyn 
till utvecklingen på finansmarknaderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ändra de 
trösklar som nämns i punkt 2 med hänsyn 
till utvecklingen på finansmarknaderna.

3. Om så krävs får ESA (Esma) utfärda 
ett yttrande om anpassning av 
tröskelvärdena i punkt 2 med hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna, och 
översända detta till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.
Kommissionen får inom tre månader efter 
att man mottagit ESA:s (Esmas) yttrande 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 och villkoren i artiklarna 37 och 
38 ändra de trösklar som nämns i punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 293
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Anmälan till behöriga myndigheter av 

betydande korta nettopositioner i 
statspapper och kreditswappar

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla 
till den berörda behöriga myndigheten om 
positionen uppnår eller sjunker under en 
berörd anmälningströskel för den berörda 
medlemsstaten eller unionen:
(a) En kort nettoposition i en 
medlemsstats eller EU:s emitterade 
statspapper.
(b) En position utan täckning i en 
kreditswapp för en obligation från en 
medlemsstat eller EU.
2. De berörda anmälningströsklarna 
består av ett inledande värde och därefter 
de successiva nivåer som fastställts för 
varje medlemsstat och EU i de åtgärder 
som kommissionen vidtagit i enlighet med 
punkt 3.
3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ange de 
värden och successiva nivåer som avses i 
punkt 2. Kommissionen ska därvid beakta 
samtliga följande faktorer:
(a) Att trösklarna inte ska läggas på en 
sådan nivå att det krävs anmälan av 
positioner av minimalt värde.
(b) Det sammanlagda värdet av de 
utestående emitterade statspapperen för 
respektive medlemsstat och för EU samt 
den genomsnittliga storleken på 
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positioner som innehas av 
marknadsaktörer för medlemsstatens eller 
EU:s statspapper.

Or. en

Motivering

Det finns ingenting som tyder på att det behövs en permanent ordning för offentliggöranden 
avseende korta positioner i statspapper. I iakttagelserna i kommissionens arbetsgrupps 
rapport om interaktionen mellan kreditswappar för statspapper och obligationsmarknaden 
finns inga påtagliga belägg för att utvecklingen av kreditswappsmarknaden leder till högre 
finansieringskostnader för medlemsstaterna, utan där konstateras att kreditswappsmarknaden 
är effektiv och fördelaktig för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 294
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan till behöriga myndigheter av 
betydande korta nettopositioner i 
statspapper och kreditswappar

Anmälan till behöriga myndigheter av 
betydande korta nettopositioner i andra 
finansiella instrument än aktier

Or. en

Motivering

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 
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).
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Ändringsförslag 295
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla 
till den berörda behöriga myndigheten om 
positionen uppnår eller sjunker under en 
berörd anmälningströskel för den berörda 
medlemsstaten eller unionen:

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla 
till ESA (Esma):

Or. en

Motivering

Alla nettopositioner i ett företags aktier ska anmälas till Esma, så att myndigheten får en 
överblick över de korta positionerna. Det är mycket viktigt att transparensen är total när det 
gäller statspapper och kreditswappar i samband med sådana instrument, eftersom dessa 
produkter kan påverka medlemsstaternas och EU:s stabilitet.

Ändringsförslag 296
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla
till den berörda behöriga myndigheten om 
positionen uppnår eller sjunker under en 
berörd anmälningströskel för den berörda 
medlemsstaten eller unionen:

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska till ESA 
(Esma) lämna uppgifter om positionen 
när den uppnår eller sjunker under en 
relevant anmälningströskel för den berörda 
medlemsstaten eller unionen:

Or. en

Motivering

Alla innehavare av en position som ska anmälas kommer att kunna rapportera denna till en 
enda instans, d.v.s. Esma, i stället för till 27 olika tillsynsmyndigheter, beroende på viken 
aktie det gäller. Den ändrade bestämmelsen gör det dessutom möjligt att publicera alla 
positioner som ska offentliggöras på ett enda ställe, nämligen Esmas webbplats. 
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Ändringsförslaget kommer också att leda till skalfördelar för de tillsynsmyndigheter som är 
medlemmar i Esma och som annars skulle behöva bygga upp mekanismer för rapportering 
och/eller offentliggörande.

Ändringsförslag 297
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla 
till den berörda behöriga myndigheten om
positionen uppnår eller sjunker under en 
berörd anmälningströskel för den berörda 
medlemsstaten eller unionen:

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla 
till den berörda behöriga myndigheten så 
snart som positionen uppnår eller sjunker 
under en relevant anmälningströskel för 
den berörda medlemsstaten eller unionen:

Or. en

Ändringsförslag 298
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kort nettoposition i en medlemsstats 
eller EU:s emitterade statspapper.

(a) En kort nettoposition i en medlemsstats 
eller EU:s emitterade statspapper eller en 
kort nettoposition i ett finansiellt 
instrument som är kopplat till en 
medlemsstats eller EU:s emitterade 
statspapper.

Or. en
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Ändringsförslag 299
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kort nettoposition i en medlemsstats
eller EU:s emitterade statspapper.

(a) En kort nettoposition i skuldinstrument 
emitterade av en medlemsstat, EU eller ett 
systemrelevant institut som har sitt säte 
eller är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 300
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kort nettoposition i en medlemsstats 
eller EU:s emitterade statspapper.

(a) En kort nettoposition i obligationer som 
emitterats av en medlemsstat, EU eller ett 
systemviktigt institut, som har sitt säte 
eller är etablerat i unionen.

Or. de

Ändringsförslag 301
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En position utan täckning i en 
kreditswapp för en obligation från en 
medlemsstat eller EU.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 302
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En position utan täckning i en 
kreditswapp för en obligation från en 
medlemsstat eller EU.

(b) En kort nettoposition som är kopplad 
till finansmarknadsindex i en medlemsstat 
eller EU eller en kort nettoposition i ett 
finansiellt instrument som är kopplat till 
finansmarknadsindex i en medlemsstat 
eller EU.

Or. en

Ändringsförslag 303
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En position utan täckning i en 
kreditswapp för en obligation från en 
medlemsstat eller EU.

(b) En position utan täckning i en 
kreditswapp för en obligation från en 
medlemsstat, EU eller ett systemrelevant 
institut som har sitt säte eller är etablerat i 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 304
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En kort nettoposition i ett finansiellt 
instrument som är kopplat till ett företags 
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emitterade aktiekapital.

Or. en

Ändringsförslag 305
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De berörda anmälningströsklarna 
består av ett inledande värde och därefter 
de successiva nivåer som fastställts för 
varje medlemsstat och EU i de åtgärder 
som kommissionen vidtagit i enlighet med 
punkt 3.

utgår

Or. en

Motivering

Alla nettopositioner i ett företags aktier ska anmälas till Esma, så att myndigheten får en 
överblick över de korta positionerna. Det är mycket viktigt att transparensen är total när det 
gäller statspapper och kreditswappar i samband med sådana instrument, eftersom dessa 
produkter kan påverka medlemsstaternas och EU:s stabilitet.

Ändringsförslag 306
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De berörda anmälningströsklarna består 
av ett inledande värde och därefter de 
successiva nivåer som fastställts för varje 
medlemsstat och EU i de åtgärder som 
kommissionen vidtagit i enlighet med 
punkt 3.

2. De relevanta anmälningströsklarna 
består av ett inledande värde och därefter 
de successiva nivåer som fastställts för 
varje medlemsstat och EU i de åtgärder 
som kommissionen vidtagit i enlighet med 
punkt 3. Anmälningströsklarna ska 
offentliggöras i en central databas.
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Or. en

Motivering

Information om de relevanta tröskelvärdena bör vara tillgänglig via en central databas.

Ändringsförslag 307
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De berörda anmälningströsklarna består 
av ett inledande värde och därefter de 
successiva nivåer som fastställts för varje 
medlemsstat och EU i de åtgärder som 
kommissionen vidtagit i enlighet med 
punkt 3.

2. De relevanta anmälningströsklarna ska 
fastställas i de åtgärder som kommissionen 
vidtar i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

För att skapa lika villkor för alla medlemsstater ska anmälningströsklarna harmoniseras i 
hela unionen.

Ändringsförslag 308
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ange de 
värden och successiva nivåer som avses i 
punkt 2. Kommissionen ska därvid beakta 
samtliga följande faktorer:

utgår

(a) Att trösklarna inte ska läggas på en 
sådan nivå att det krävs anmälan av 
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positioner av minimalt värde.
(b) Det sammanlagda värdet av de 
utestående emitterade statspapperen för 
respektive medlemsstat och för EU samt 
den genomsnittliga storleken på 
positioner som innehas av 
marknadsaktörer för medlemsstatens eller 
EU:s statspapper.

Or. en

Motivering

Alla nettopositioner i ett företags aktier ska anmälas till Esma, så att myndigheten får en 
överblick över de korta positionerna. Det är mycket viktigt att transparensen är total när det 
gäller skuldinstrument för statspapper och kreditswappar i samband med sådana instrument, 
eftersom dessa produkter kan påverka medlemsstaternas och EU:s stabilitet.

Ändringsförslag 309
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ange de 
värden och successiva nivåer som avses i 
punkt 2. Kommissionen ska därvid beakta 
samtliga följande faktorer:

3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ange de 
relevanta anmälningströsklar som avses i 
punkt 2.  Kommissionen ska därvid beakta 
samtliga följande faktorer:

Or. en

Ändringsförslag 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det sammanlagda värdet av de (b) Det sammanlagda värdet av de 
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utestående emitterade statspapperen för 
respektive medlemsstat och för EU samt 
den genomsnittliga storleken på positioner 
som innehas av marknadsaktörer för 
medlemsstatens eller EU:s statspapper.

utestående emitterade statspapperen för 
respektive medlemsstat och för EU samt 
omsättningen och den genomsnittliga 
storleken på positioner som innehas av 
marknadsaktörer för medlemsstatens eller 
EU:s statspapper.

Or. en

Motivering

Med tanke på särdragen för marknaden för statspapper verkar det nödvändigt med särskilda 
tröskelvärden för varje medlemsstat. Tröskelvärdena bör beakta likviditeten på varje 
statspappersmarknad, enligt uppgifter från den behöriga myndigheten. Härigenom kan 
tröskelvärdena skilja sig åt mellan medlemsstaterna och mellan olika typer av värdepapper.

Ändringsförslag 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Likviditeten på varje marknad för 
statsobligationer, bedömd av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Med tanke på särdragen för marknaden för statspapper verkar det nödvändigt med särskilda 
tröskelvärden för varje medlemsstat. Tröskelvärdena bör beakta likviditeten på varje 
statspappersmarknad, enligt uppgifter från den behöriga myndigheten. Härigenom kan 
tröskelvärdena skilja sig åt mellan medlemsstaterna och mellan olika typer av värdepapper.

Ändringsförslag 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Register

Vid tillämpningen av artiklarna 5, 7 och 8 
ska fysiska och juridiska personer som 
innehar betydande korta nettopositioner 
föra register i 10 år över de 
bruttopositioner som utgör en betydande 
kort nettoposition. 

Or. en

Motivering

För att de behöriga myndigheterna ska kunna utöva en effektiv tillsyn av de föreslagna 
ordningarna för anmälan och offentliggörande, föreslås att fysiska och juridiska personer 
som har anmält betydande korta nettopositioner till de behöriga myndigheterna eller 
offentliggjort dessa positioner, i 10 år för register över de bruttopositioner som utgör en 
betydande kort nettoposition. 

Ändringsförslag 313
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I varje anmälan eller offentliggörande
enligt artikel 5, 7 eller 8 ska finnas 
uppgifter som identifierar den fysiska eller 
juridiska person som har den berörda 
positionen, storleken på positionen, den 
emittent för vilken den berörda positionen 
innehas samt dagen då innehavet av den 
berörda positionen uppkom, ändrades eller 
upphörde.

1. I varje anmälan enligt artikel 5, 7 eller 8 
ska finnas uppgifter som identifierar den 
fysiska eller juridiska person som har den 
berörda positionen, storleken på 
positionen, den emittent för vilken den 
berörda positionen innehas samt dagen då 
innehavet av den berörda positionen 
uppkom, ändrades eller upphörde.

Or. en

Motivering

Offentliggörande av individuella korta positioner kan få en negativ effekt på små fonder. Det 
kan orsaka procykliskt beteende som sänker priserna på aktier, skadar Europas företag och 
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leder till minskad likviditet och en mindre effektiv prisbildning för marknadsanvändarna –
enskilda investerare, pensionsfonder och företag. Bestämmelserna om anmälan i artikel 5 
kommer att ge de behöriga myndigheterna tillgång till relevant information för att kunna 
övervaka systemrisker utan väsentligt extra arbete.

Ändringsförslag 314
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I varje anmälan eller offentliggörande 
enligt artikel 5, 7 eller 8 ska finnas 
uppgifter som identifierar den fysiska eller 
juridiska person som har den berörda 
positionen, storleken på positionen, den 
emittent för vilken den berörda positionen 
innehas samt dagen då innehavet av den 
berörda positionen uppkom, ändrades eller 
upphörde.

1. I varje anmälan eller offentliggörande 
enligt artikel 5, 7 eller 8 ska finnas 
uppgifter som identifierar den fysiska eller 
juridiska person som har den berörda 
positionen, storleken på positionen, den 
emittent för vilken den berörda positionen 
innehas samt dagen då innehavet av den 
berörda positionen uppkom, ändrades eller 
upphörde.

I anmälan enligt artikel 7 ska det ingå 
uppgifter i anonymiserad form om den 
fysiska eller juridiska person som den 
aktuella positionen avser, storleken på 
positionen, den emittent för vilken 
positionen innehas samt dagen då 
innehavet av positionen uppkom, 
ändrades eller upphörde.

Or. en

Motivering

Syftet med artikel 7 skulle bäst uppfyllas genom offentliggörande av sammanställd 
information om korta positioner. Offentliggörande av enskilda korta positioner får negativa 
följder för likviditeten, på grund av att investerare inte gör några blankningar för att undvika 
att allmänheten får reda på deras egna handelsstrategier. Sammanställd daglig information 
om blankning redovisad per aktie skulle vara mycket bättre för marknadsaktörerna eftersom 
det skulle ge en fullständig bild av den berörda emittenten.
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Ändringsförslag 315
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara kl. 24.00 den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag.

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara slutet på den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen, med 
undantag för automatiserade avslut under 
natten, där referensen bör vara T+1. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag.

Or. en

Motivering

Den riktiga tiden för beräkning bör inte vara kl. 24.00 utan, för att undvika referenser till 
obekräftade order, hellre vara slutet av handelsdagen. Dessutom måste specialfallet med 
automatiska avslut under natten definieras; för sådana fall bör referensdagen vara T+1.

Ändringsförslag 316
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara kl. 24.00 den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag.

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara kl. 23.59 den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag. Tiden 
ska beräknas med referens till den tidszon 
där den fysiska eller juridiska personen 
har sin huvudsakliga affärsverksamhet.

Or. en
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Motivering

Det kan vara fel i kommissionens text, då ”12 p.m.” är mitt under handelsdagen. Eftersom ett 
antal olika tidszoner kan vara relevanta är det viktigt att klargöra viken det är som gäller. 
Det är rimligt att denna ska vara den anmälande marknadsaktörens tidszon eftersom det vore 
en extra svårighet om man krävde att aktörerna skulle anmäla positioner under dagens lopp.

Ändringsförslag 317
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara kl. 24.00 den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 318
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara kl. 24.00 den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag.

2. Tidpunkten för beräkningen av en kort 
nettoposition ska vara slutet på den 
handelsdag då den fysiska eller juridiska 
personen har den berörda positionen. 
Anmälan eller offentliggörandet ska göras 
senast kl. 15.30 nästa handelsdag.

Or. en
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Ändringsförslag 319
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälan av information till en berörd 
behörig myndighet ska ske enligt det 
system som fastställs i artikel 12.1 i 
förordning (EG) nr 1287/2006.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag 320
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det offentliggörande av information 
som avses i artikel 7 ska göras på ett sätt 
som garanterar snabb tillgång till 
information på ett icke-diskriminerande 
sätt. Informationen ska göras tillgänglig 
till den officiellt utsedda mekanismen i 
emittentens hemmedlemsstat för de aktier 
som avses i artikel 21.2 i 
Europaparlamentet och rådets direktiv 
2004/109/EG20.

utgår

_____________
20 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till artiklarna 7 och 8.
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Ändringsförslag 321
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den behöriga myndigheten får besluta 
om huruvida ett offentliggörande enligt 
någon artikel ska äga rum av positioner 
som innehas när denna förordning träder 
i kraft, såvida inte det procentuella värdet 
på en position som innehas av en fysisk 
eller juridisk person ändras genom denna 
persons avsiktliga agerande så att det når 
eller underskrider en relevant nivå för 
anmälan eller offentliggörande.

Or. en

Motivering

För att minska sannolikheten för marknadschocker som en följd av att förordningen träder i 
kraft får den behöriga myndigheten besluta om huruvida ett offentlighetskrav ska börja gälla 
för aktuella positioner som innehas när förordningen träder i kraft. Den behöriga 
myndigheten bör besluta om huruvida investerare bör åläggas offentliggörande endast vid det 
första tillfälle när ett aktivt handlande får en position att passera ett relevant tröskelvärde.

Ändringsförslag 322
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Information som ska lämnas till ESMA

1. De behöriga myndigheterna ska varje 
kvartal lämna information i 
sammanfattad form till ESMA om korta 
nettopositioner i aktier eller statspapper 
och positioner utan täckning i 
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kreditswappar för vilka de är den berörda 
behöriga myndigheten och som de tar 
emot anmälningar om i enlighet med 
artiklarna 5–8.
2. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
denna förordning får ESMA när som 
helst begära ytterligare information från 
en berörd behörig myndighet i en 
medlemsstat om korta nettopositioner i 
aktier eller statspapper eller positioner 
utan täckning i kreditswappar.
Den behöriga myndigheten ska lämna den 
begärda informationen till ESMA senast 
inom sju kalenderdagar.

Or. en

Motivering

Eftersom Esma kommer att ta emot anmälningarna behöver Esma inte få någon information 
enligt denna artikel.

Ändringsförslag 323
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska varje 
kvartal lämna information i sammanfattad 
form till ESMA om korta nettopositioner i 
aktier eller statspapper och positioner utan 
täckning i kreditswappar för vilka de är 
den berörda behöriga myndigheten och 
som de tar emot anmälningar om i enlighet 
med artiklarna 5–8.

1. De behöriga myndigheterna ska varje 
kvartal lämna information i sammanfattad 
form till ESMA om korta nettopositioner i 
värdepapper, index eller statspapper för 
vilka de är den berörda behöriga 
myndigheten och som de tar emot 
anmälningar om i enlighet med 
artiklarna 5–8.

Or. en
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Ändringsförslag 324
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
denna förordning får ESMA när som helst 
begära ytterligare information från en 
berörd behörig myndighet i en medlemsstat 
om korta nettopositioner i aktier eller 
statspapper eller positioner utan täckning i 
kreditswappar.

2. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
denna förordning får ESMA när som helst 
begära ytterligare information från en 
berörd behörig myndighet i en medlemsstat 
om korta nettopositioner i värdepapper, 
index eller statspapper.

Or. en

Ändringsförslag 325
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BLANKNINGAR UTAN TÄCKNING BEHANDLING AV BLANKNINGAR 
OCH KREDITSWAPPAR

Or. en

Ändringsförslag 326
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Restriktioner för blankningar utan
täckning

Blankningar med täckning

Or. en
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Ändringsförslag 327
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Restriktioner för blankningar utan täckning Restriktioner för blankningar utan täckning 
och kreditswappar

Or. en

Ändringsförslag 328
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om
ett av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning när följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 329
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får 
inneha en kort nettoposition i en aktie som 
är upptagen till handel på en handelsplats 
endast om ett av följande villkor är 
uppfyllda vid slutet av den handelsdag då 
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positionen togs:

Or. en

Ändringsförslag 330
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om
ett av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats endast om 
denna försäljning förväntas resultera i en 
kort nettoposition i den relevanta aktien 
vid handelsdagens slut och ett av följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Restriktioner i detta sammanhang skulle få en negativ effekt för likviditeten på marknaderna 
för statspapper och vara oproportionerliga i förhållande till den systemrisk som sådana 
positioner medför. Detta skulle kunna göra det mycket kostsammare för medlemsstaterna att 
få fram pengar för allmänna nyttigheter såsom sjuk- och hälsovård, pensioner och socialt 
skydd.

Ändringsförslag 331
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:
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Or. en

Motivering

Statspapper bör undantas helt från kraven.

Ändringsförslag 332
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett skuldinstrument endast 
om ett av följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 333
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om 
följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för en obligation endast om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. de
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Ändringsförslag 334
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda senast 
kl. 23.59 den handelsdag då personen 
inleder blankningen:

Or. en

Ändringsförslag 335
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda vid 
handelsdagens slut:

Or. en

Motivering

Ett eventuellt förbud bör vara inriktat på områden där manipulationer kan bemötas effektivt, 
utan att försämra de positiva effekter som naken blankning har för marknadseffektiviteten.

Ändringsförslag 336
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om ett 
av följande villkor är uppfyllda vid den 
aktuella handelsdagens slut:

Or. en


