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Ändringsförslag 337
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien eller statspapperet.

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien.

Or. en

Motivering

I detta fall skulle restriktioner ha en negativ verkan på likviditeten på 
statspappersmarknaderna och skulle inte stå i proportion till de systemrisker som sådana 
positioner utgör. Detta skulle kunna göra det betydligt kostsammare för medlemsstaterna att 
skaffa pengar till offentliga tjänster som hälsovård, pensioner och social välfärd.

Ändringsförslag 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien eller statspapperet.

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien eller återköpt aktien.

Or. en

Motivering

Intradagsflexibilitet att låna det finansiella instrumentet skulle dämpa de negativa effekterna 
av restriktioner för likviditeten, samtidigt som kommissionens allmänna avsikt att undvika 
uteblivna avvecklingar bibehålls. Statspapper bör vara helt undantagna från kraven.
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Ändringsförslag 339
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien eller statspapperet.

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat det finansiella instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 340
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien eller statspapperet.

(a) Den fysiska eller juridiska personen har 
lånat aktien eller skuldinstrumentet.

Or. de

Ändringsförslag 341
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska personen 
har avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 342
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Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller har en 
annan absolut verkställbar fordran enligt 
avtal eller förmögenhetsrätt om 
överföring av ägarskap av ett 
motsvarande antal värdepapper av samma 
klass så att avvecklingen kan ske på 
slutdagen.

Or. en

Motivering

Det finns fall då säljaren har en obestridd avtalsmässig rätt att få motsvarande aktier. Det är 
svårt att förstå varför artikel 12 bara fokuseras på lånandet eftersom rätten att få egendom 
kan till och vara en mer solid rättighet. En sådan snäv definition kan ha en stor inverkan på 
portföljstrategierna på marknaden. Dessa frågor bör åtgärdas genom ändringar i kraven i 
artikel 12. Statspapper bör vara helt undantagna från kraven.

Ändringsförslag 343
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna det finansiella 
instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
ett ramavtal om att låna aktien.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslagen anses försäljningar som täckta vilka backas upp av ett ”ramavtal” 
enligt vilket en tredje part åtar sig att låna ut ett visst antal värdepapper, eller av något annat 
arrangemang som medför att avvecklingen kan ske på slutdagen.

Ändringsförslag 345
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

(b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien.

Or. en

Motivering

I detta fall skulle restriktioner ha en negativ verkan på likviditeten på 
statspappersmarknaderna och skulle inte stå i proportion till de systemrisker som sådana 
positioner utgör. Detta skulle kunna göra det betydligt kostsammare för medlemsstaterna att 
skaffa pengar till offentliga tjänster som hälsovård, pensioner och social välfärd.

Ändringsförslag 346
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska personen har (b) Den fysiska eller juridiska personen har 
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avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

avtalat om att låna aktien eller 
skuldinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 347
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller 
statspapperet.

b) Den fysiska eller juridiska personen har 
avtalat om att låna aktien eller 
skuldinstrumentet.

Or. de

Ändringsförslag 348
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen 
har en överenskommelse med en tredje 
part enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Jürgen Klute

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen 
har en överenskommelse med en tredje 
part enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den fysiska eller juridiska personen 
har en överenskommelse med en tredje 
part enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

c) Det rör sig inte om en blankning utan 
täckning.

Or. de

Ändringsförslag 351
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
rimliga skäl att anta att aktien är 
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enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

tillgänglig för lån så att avvecklingen kan 
genomföras på slutdagen.

Or. en

Motivering

Den nuvarande formuleringen är mer restriktiv än nödvändigt och föremål för tolkning när 
det gäller vad som utgör bekräftelse på lokalisering. Den föreslagna ändringen får texten att 
överensstämma med andra större jurisdiktioner. Statspapper bör vara helt undantagna från 
kraven.

Ändringsförslag 352
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken de har rimliga skäl att anta 
att aktien kan lånas så att avvecklingen 
kan genomföras på slutdagen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
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enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

enligt vilken denne rimligen kan förvänta 
sig att avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslagen anses försäljningar som täckta vilka backas upp av ett ”ramavtal” 
enligt vilket en tredje part åtar sig att låna ut ett visst antal värdepapper, eller av ett annat 
arrangemang som medför att avvecklingen kan ske på slutdagen.

Ändringsförslag 354
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

(c) Den fysiska eller juridiska personen 
kan rimligen förvänta sig att aktien eller 
statspapperet kan lokaliseras och 
reserveras för lån till den fysiska eller 
juridiska personen så att avvecklingen kan 
genomföras på slutdagen.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i artikel 12.1 c bör justeras för att återspegla den amerikanska 
Dodd-Frank-lagen (rimligen förvänta sig). En striktare lokaliseringsregel inom EU kan vara 
till nackdel för europeiska marknader på internationell nivå.

Ändringsförslag 355
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har bekräftat 
att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har bekräftat 
att aktien har lokaliserats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

Or. en

Motivering

Intradagshandel utgör ingen ökad risk eftersom korta positioner inte innehas så länge att de 
behöver avvecklas. Att kräva att instrumentet bekräftas som reserverat före blankningen är 
oproportionerligt restriktivt och kommer att resultera i en betydande ökning av emittenternas 
lånekostnader. Även ett lokaliseringskrav för statspapper är oproportionerligt med tanke på 
de få fallen av transaktioner som inte kan avvecklas och kommer att leda till betydande 
ökningar av kostnaderna för EU:s stater att låna upp kapital.

Ändringsförslag 356
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har bekräftat 
att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har bekräftat 
att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats för den fysiska eller juridiska 
personen så att avvecklingen kan 
genomföras på slutdagen.

Or. en

Ändringsförslag 357
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har bekräftat 
att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats och reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
en överenskommelse med en tredje part 
enligt vilken den tredje parten har bekräftat 
att aktien eller statspapperet har 
lokaliserats eller reserverats för lån till den 
fysiska eller juridiska personen så att 
avvecklingen kan genomföras på 
slutdagen.

Or. en

Ändringsförslag 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den fysiska eller juridiska personen 
har köpt eller givit instruktioner om att 
samma dag utnyttja ett motsvarande antal 
emissionsrätter.

Or. en

Motivering

Detta nya led är avsett att klarlägga – i samband med kapitalökningar med emissionsrätter –
att arbitrage mellan aktier och rätter är tillåten, inbegripet på intradagsbasis.

Ändringsförslag 359
Liem Hoang Ngoc

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det finansiella instrumentet blankas 
till ett pris över det pris till vilket den 
omedelbart föregående försäljningen 
genomfördes (up-tick) eller till det sista 
försäljningspriset om detta är högre än 
det sista differenspriset (zero-up tick).

Or. en

Ändringsförslag 360
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren i denna artikel ska tillämpas på 
transaktioner som genomförs på 
spotmarknaderna.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att kraven bara tillämpas på spotmarknaden, dvs. terminskontrakt 
omfattas inte (ett avtal för handel med aktier med senare leverans).

Ändringsförslag 361
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En fysisk eller juridisk person får 
inleda en kreditswappstransaktion 
avseende en obligation från en 
medlemsstat eller unionen endast när 
denna person har en lång position i 
statspappren från denna emittent eller 
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andra påvisbara intressen i staten.

Or. en

Ändringsförslag 362
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska tillämpningsföreskrifter som anger 
de typer av avtal eller överenskommelser 
som ger tillräckliga garantier för att 
aktien eller statspapperet kommer att vara 
tillgängligt för avveckling.

2. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska tillämpningsföreskrifter som anger 
vad som skulle utgöra rimliga skäl att 
anta att aktien kommer att vara tillgänglig
för utlåning så att avvecklingen kan 
genomföras på slutdagen.

Or. en

Motivering

Den nuvarande formuleringen är mer restriktiv än nödvändigt och föremål för tolkning när 
det gäller vad som utgör bekräftelse på lokalisering. Den föreslagna ändringen får texten att 
överensstämma med andra större jurisdiktioner. Statspapper bör vara helt undantagna från 
kraven.

Ändringsförslag 363
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska tillämpningsföreskrifter som anger 
de typer av avtal eller överenskommelser 
som ger tillräckliga garantier för att 
aktien eller statspapperet kommer att vara 

2. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska tillämpningsföreskrifter som anger 
de typer av avtal eller överenskommelser 
där man normalt rimligen kan förvänta 
sig att aktien eller statspapperet kommer att 
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tillgängligt för avveckling. vara tillgängligt för avveckling.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i artikel 12.1 c bör justeras för att återspegla den amerikanska 
Dodd-Frank-lagen (rimligen förvänta sig). En striktare lokaliseringsregel inom EU kan vara 
till nackdel för europeiska marknader på internationell nivå.

Ändringsförslag 364
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska tillämpningsföreskrifter som anger 
de typer av avtal eller överenskommelser
som ger tillräckliga garantier för att aktien 
eller statspapperet kommer att vara 
tillgängligt för avveckling.

2. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska tillämpningsföreskrifter som anger 
de typer av avtal som ger tillräckliga 
garantier för att det finansiella 
instrumentet kommer att vara tillgängligt 
för avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 365
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska särskilt beakta behovet 
av att bevara likviditeten på marknaderna, 
särskilt på marknaden för statsobligationer 
och marknaderna för återköp av 
statsobligationer (repomarknader).

Kommissionen ska särskilt beakta behovet 
av att bevara effektiviteten på 
marknaderna, särskilt på marknaderna för 
statsobligationer och marknaderna för 
återköp av statsobligationer 
(repomarknader).
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Or. en

Ändringsförslag 366
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESMA ska lämna förslag till dessa 
tillämpningsföreskrifter till kommissionen 
senast den 1 januari 2012].

ESA (Esma) ska lämna förslag till dessa 
tillämpningsföreskrifter till kommissionen 
den 1 januari 2012. Dessutom ska ESA 
(Esma) utarbeta kriterier för att fastställa 
när en fysisk eller juridisk person får 
inleda en kreditswappstransaktion 
avseende en obligation från en 
medlemsstat eller unionen utan att ha en 
lång position i statspappren från denna 
emittent.

Or. en

Ändringsförslag 367
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Blankningar av aktier eller 
obligationer som avser råvaror och 
kreditswappar är förbjudna.

Or. de

Ändringsförslag 368
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Blankning av aktier och obligationer 
avseende råvaror ska förbjudas.

Or. en

Motivering

Till följd av klimatförändringarna kan kraftig volatilitet förväntas i livsmedels- och 
råvarupriser. Blankning av kreditswappar betraktas som en orsak till den eurokris som 
började våren 2010. Förbudet för blankning av kreditswappar är nödvändig för att 
understödja konsolideringen av statsbudgetarna i EU:s medlemsstater. Dessutom behövs det 
inte ytterligare likviditet för denna marknad. Kreditrisker kan täckas av traditionella 
instrument. 

Ändringsförslag 369
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En aktie eller ett skuldinstrument får 
endast blankas om blankningen sker till 
köpkursen omedelbart efter det att en 
aktiekurs stigit eller förblivit oförändrad.

Or. de

Ändringsförslag 370
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En aktie eller ett skuldinstrument får 
blankas endast när transaktionen äger 
rum omedelbart efter en höjd eller 
oförändrad köpkurs för aktien.
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Or. en

Motivering

Genom att tillämpa denna upptick-regel – ett minimipris för blankningsorder - kan 
överdrivna prisminskningar förhindras.

Ändringsförslag 371
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Blankningar utan täckning

Blankningar utan täckning ska förbjudas.

Or. en

Motivering

Blankning utan täckning ökar risken för marknadsmanipulation, utebliven avveckling och 
volatilitet. Dessutom resulterar blankning utan täckning i transaktioner som avsiktligt uteblir 
för att manipulera priset på värdepappren och sålunda dra nytta av en arbitragefördel eller 
för att undvika de lånekostnader som hör samman med vanliga blankningar. Eftersom ägaren 
lämnar felaktiga uppgifter om sitt ägande av värdepappren, ska blankning utan täckning 
förbjudas.

Ändringsförslag 372
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Nakna blankningar

Nakna blankningar ska förbjudas.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Positioner utan täckning i kreditswappar

Positioner utan täckning i kreditswappar 
ska förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 374
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Restriktioner för kreditswappar utan 

täckning
En fysisk eller juridisk person får inleda 
en kreditswappstransaktion avseende en 
obligation från en medlemsstat, unionen 
eller en juridisk person endast när denna 
person har en lång position i skulden från 
denna emittent. 

Or. en

Ändringsförslag 375
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Uppköpsförfaranden och böter vid 

försenad avveckling
1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, 
har rutiner som uppfyller samtliga 
följande krav:
(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom 
sex handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.
(b) Om handelsplatsen eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna 
eller statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten betala en kontantersättning till 
köparen som baseras på värdet av de 
aktier eller skuldebrev som skulle ha 
levererats på leveransdagen plus ett 
belopp som ersättning för eventuell skada 
köparen åsamkats.
(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet 
ska betala ett belopp till handelsplatsen 
eller den centrala motparten som 
ersättning till handelsplatsen eller den 
centrala motparten för alla belopp som 
betalats enligt a och b.
2. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
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för att handelsplatsen har rutiner, eller att 
det avvecklingssystem som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för aktierna eller 
statspapperen har rutiner, som 
säkerställer att om en fysisk eller juridisk 
person som säljer aktier eller statspapper 
på handelsplatsen och underlåter att 
leverera aktierna eller statspapperet för 
avveckling på slutdagen är den personen 
skyldig att göra dagliga betalningar till 
handelsplatsen eller avvecklingssystemet 
för varje dag som avvecklingen uteblir.
De dagliga betalningarna ska vara 
tillräckligt höga för att inte tillåta säljaren 
att göra en vinst genom att underlåta att 
avveckla och för att avskräcka andra 
fysiska eller juridiska personer som 
underlåter att avveckla.
3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska ha 
rutiner som gör det möjligt att förbjuda en 
fysisk eller juridisk person som är medlem 
av handelsplatsen att ingå fler 
blankningar av aktier eller 
statsinstrument på handelsplatsen så 
länge som den personen underlåter att 
avveckla en transaktion som uppkommit 
genom en blankning på den 
handelsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 376
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Uppköpsförfaranden och böter vid 

försenad avveckling
1. En handelsplats som har aktier eller 
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statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, 
har rutiner som uppfyller samtliga 
följande krav:
(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom sex 
handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.
(b) Om handelsplatsen eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna 
eller statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten betala en kontantersättning till 
köparen som baseras på värdet av de 
aktier eller skuldebrev som skulle ha 
levererats på leveransdagen plus ett 
belopp som ersättning för eventuell skada 
köparen åsamkats.
(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet 
ska betala ett belopp till handelsplatsen 
eller den centrala motparten som 
ersättning till handelsplatsen eller den 
centrala motparten för alla belopp som 
betalats enligt a och b.
2. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
för att handelsplatsen har rutiner, eller att 
det avvecklingssystem som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för aktierna eller 
statspapperen har rutiner, som 
säkerställer att om en fysisk eller juridisk 
person som säljer aktier eller statspapper 
på handelsplatsen och underlåter att 
leverera aktierna eller statspapperet för 
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avveckling på slutdagen är den personen 
skyldig att göra dagliga betalningar till 
handelsplatsen eller avvecklingssystemet 
för varje dag som avvecklingen uteblir.
De dagliga betalningarna ska vara 
tillräckligt höga för att inte tillåta säljaren 
att göra en vinst genom att underlåta att 
avveckla och för att avskräcka andra 
fysiska eller juridiska personer som 
underlåter att avveckla.
3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska ha 
rutiner som gör det möjligt att förbjuda en 
fysisk eller juridisk person som är medlem 
av handelsplatsen att ingå fler 
blankningar av aktier eller 
statsinstrument på handelsplatsen så 
länge som den personen underlåter att 
avveckla en transaktion som uppkommit 
genom en blankning på den 
handelsplatsen.

Or. en

Motivering

Utebliven avveckling 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. Se föreslaget skäl 16a.

Ändringsförslag 377
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppköpsförfaranden och böter vid 
försenad avveckling

Uppköpsförfaranden och administrativa 
sanktioner vid försenad avveckling

Or. en
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Motivering

Termen “bot” antyder felaktigt att det finns en straffrättslig sanktion.

Ändringsförslag 378
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, 
har rutiner som uppfyller samtliga 
följande krav:

utgår

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom sex 
handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.
(b) Om handelsplatsen eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna 
eller statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten betala en kontantersättning till 
köparen som baseras på värdet av de 
aktier eller skuldebrev som skulle ha 
levererats på leveransdagen plus ett 
belopp som ersättning för eventuell skada 
köparen åsamkats.
(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet 
ska betala ett belopp till handelsplatsen 
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eller den centrala motparten som 
ersättning till handelsplatsen eller den 
centrala motparten för alla belopp som 
betalats enligt a och b.

Or. en

Ändringsförslag 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, 
har rutiner som uppfyller samtliga 
följande krav:

1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska inrätta 
regler för att garantera att avveckling kan 
ske på slutdagen. Dessa regler, som ska 
innehålla uppköpsmöjligheter, ska vara 
effektiva och proportionerliga och 
avskräcka missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, har 
rutiner som uppfyller samtliga följande 
krav:

1. De centrala motparterna som 
tillhandahåller avvecklingstjänster för 
aktier har rutiner som uppfyller samtliga 
följande krav:

Or. en
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Ändringsförslag 381
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, har 
rutiner som uppfyller samtliga följande 
krav:

1. En clearingcentral eller ett 
avvecklingssystem som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ansvarar 
för att handelsplatsen, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen, har 
rutiner som uppfyller samtliga följande 
krav:

Or. en

Motivering

Handelsplatsen är inte en relevant part. Föremålet för denna ordning bör vara 
clearingcentralen eller avvecklingssystemet.

Ändringsförslag 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom sex 
handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.

utgår
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Or. en

Motivering

Nivån på utebliven avveckling är låg till följd av blankningsverksamhet. Åtgärder för 
utebliven avveckling hör bättre hemma i ett separat lagstiftningsinitiativ som inte begränsas 
till blankning.

Ändringsförslag 383
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom sex 
handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper inte kan 
leverera aktierna eller statspapperen för 
avveckling och underlåter att leverera 
aktierna eller statspapperet för avveckling 
på slutdagen, kommer ett system för 
marknadsdisciplin att tillämpas som 
består av en uppköpsordning samt en 
påföljdsordning som en sådan fysisk eller 
juridisk person kommer att bli föremål 
för.

Or. en

Motivering

De europeiska systemen varierar beroende på jurisdiktion. En branschgrupp inrättades av 
Europeiska kommissionen för att ta itu med denna brist på harmonisering (arbetsgruppen för 
harmonisering av avvecklingscykler, HSCWG) i syfte att göra de europeiska 
finansmarknaderna mer konkurrenskraftiga genom att harmonisera den tid det tar för 
en transaktion att avvecklas. System för avvecklingsdisciplin sköts i allmänhet av 
efterhandelsinfrastrukturer och därför skulle dessa system bättre passa in i en lagstiftning om 
tjänster efter handel.

Ändringsförslag 384
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Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom sex 
handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper inte kan 
leverera aktierna för avveckling inom 
sex handelsdagar efter avvecklingens 
slutdag, ska den centrala motparten 
automatiskt köpa upp aktierna så att de kan 
levereras för avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 385
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum, eller inom sex handelsdagar 
efter den dag då handeln ägde rum när 
det gäller marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala motparten 
automatiskt köpa upp aktierna eller 
statspapperen så att de kan levereras för 
avveckling.

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum, ska handelsplatsen eller den 
centrala motparten automatiskt köpa upp 
aktierna eller statspapperen så att de kan 
levereras för avveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 386
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter den dag då 
handeln ägde rum, eller inom sex 
handelsdagar efter den dag då handeln 
ägde rum när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten automatiskt köpa upp aktierna 
eller statspapperen så att de kan levereras 
för avveckling.

(a) Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen inte kan leverera aktierna 
eller statspapperen för avveckling inom 
fyra handelsdagar efter avvecklingsdagen, 
eller inom sex handelsdagar efter 
avvecklingsdagen när det gäller 
marketmakerfunktioner, ska 
clearingcentralen, avvecklingssystemet
eller den centrala motparten automatiskt 
köpa upp aktierna eller statspapperen så att 
de kan levereras för avveckling.

Or. en

Motivering

Handelsplatsen är inte en relevant part. Föremålet för denna ordning bör vara 
clearingcentralen eller avvecklingssystemet.

Ändringsförslag 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om handelsplatsen eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna 
eller statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten betala en kontantersättning till 
köparen som baseras på värdet av de 
aktier eller skuldebrev som skulle ha 
levererats på leveransdagen plus ett 

utgår
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belopp som ersättning för eventuell skada 
köparen åsamkats.

Or. en

Motivering

Nivån på utebliven avveckling är låg till följd av blankningsverksamhet. Åtgärder för 
utebliven avveckling hör bättre hemma i ett separat lagstiftningsinitiativ som inte begränsas 
till blankning.

Ändringsförslag 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om handelsplatsen eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna eller 
statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten betala en kontantersättning till 
köparen som baseras på värdet av de aktier 
eller skuldebrev som skulle ha levererats 
på leveransdagen plus ett belopp som 
ersättning för eventuell skada köparen 
åsamkats.

(b) Om den centrala motparten inte kan 
köpa upp aktierna eller statspapperen för 
leverans ska den centrala motparten betala 
en kontantersättning till köparen som 
baseras på värdet av de aktier som skulle 
ha levererats på leveransdagen plus ett 
belopp som ersättning för eventuell skada 
köparen åsamkats.

Or. en

Ändringsförslag 389
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om handelsplatsen eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna eller 
statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala motparten 
betala en kontantersättning till köparen 

(b) Om clearingcentralen, 
avvecklingssystemet eller den centrala 
motparten inte kan köpa upp aktierna eller 
statspapperen för leverans ska 
handelsplatsen eller den centrala motparten 
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som baseras på värdet av de aktier eller 
skuldebrev som skulle ha levererats på 
leveransdagen plus ett belopp som 
ersättning för eventuell skada köparen 
åsamkats.

betala en kontantersättning till köparen 
som baseras på värdet av de aktier eller 
skuldebrev som skulle ha levererats på 
leveransdagen plus ett belopp som 
ersättning för eventuell skada köparen 
åsamkats.

Or. en

Motivering

Handelsplatsen är inte en relevant part. Föremålet för denna ordning bör vara 
clearingcentralen eller avvecklingssystemet.

Ändringsförslag 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet 
ska betala ett belopp till handelsplatsen 
eller den centrala motparten som 
ersättning till handelsplatsen eller den 
centrala motparten för alla belopp som 
betalats enligt a och b.

utgår

Or. en

Motivering

Nivån på utebliven avveckling är låg till följd av blankningsverksamhet. Åtgärder för 
utebliven avveckling hör bättre hemma i ett separat lagstiftningsinitiativ som inte begränsas 
till blankning.

Ändringsförslag 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet ska 
betala ett belopp till handelsplatsen eller
den centrala motparten som ersättning till 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten för alla belopp som betalats 
enligt a och b.

(c) Den fysiska eller juridiska person som
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet ska 
betala ett belopp till den centrala motparten 
som ersättning till den centrala motparten 
för alla belopp som betalats enligt a och b.

Or. en

Ändringsförslag 392
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet ska 
betala ett belopp till handelsplatsen eller 
den centrala motparten som ersättning till 
handelsplatsen eller den centrala 
motparten för alla belopp som betalats 
enligt a och b.

(c) Den fysiska eller juridiska person som 
inte fullgjort sin avvecklingsskyldighet ska 
betala ett belopp till clearingcentralen, 
avvecklingssystemet eller den centrala 
motparten som ersättning till 
clearingcentralen, avvecklingssystemet 
eller den centrala motparten för alla belopp 
som betalats enligt a och b.

Or. en

Motivering

Handelsplatsen är inte en relevant part. Föremålet för denna ordning bör vara 
clearingcentralen eller avvecklingssystemet.

Ändringsförslag 393
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
för att handelsplatsen har rutiner, eller att 
det avvecklingssystem som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för aktierna eller 
statspapperen har rutiner, som 
säkerställer att om en fysisk eller juridisk 
person som säljer aktier eller statspapper 
på handelsplatsen och underlåter att 
leverera aktierna eller statspapperet för 
avveckling på slutdagen är den personen 
skyldig att göra dagliga betalningar till 
handelsplatsen eller avvecklingssystemet 
för varje dag som avvecklingen uteblir.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
för att handelsplatsen har rutiner, eller att 
det avvecklingssystem som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för aktierna eller 
statspapperen har rutiner, som 
säkerställer att om en fysisk eller juridisk 
person som säljer aktier eller statspapper 
på handelsplatsen och underlåter att 
leverera aktierna eller statspapperet för 
avveckling på slutdagen är den personen 
skyldig att göra dagliga betalningar till 
handelsplatsen eller avvecklingssystemet 
för varje dag som avvecklingen uteblir.

utgår

Or. en

Motivering

Nivån på utebliven avveckling är låg till följd av blankningsverksamhet. Åtgärder för 
utebliven avveckling hör bättre hemma i ett separat lagstiftningsinitiativ som inte begränsas 
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till blankning.

Ändringsförslag 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
för att handelsplatsen har rutiner, eller att
det avvecklingssystem som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för aktierna eller 
statspapperen har rutiner, som säkerställer 
att om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen och underlåter att leverera 
aktierna eller statspapperet för avveckling 
på slutdagen är den personen skyldig att 
göra dagliga betalningar till 
handelsplatsen eller avvecklingssystemet 
för varje dag som avvecklingen uteblir.

2. Det avvecklingssystem som 
tillhandahåller avvecklingstjänster för 
aktierna ska ha rutiner, som säkerställer att 
om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier underlåter att leverera aktierna 
för avveckling på slutdagen, är den 
personen skyldig att göra dagliga 
betalningar till avvecklingssystemet för 
varje dag som avvecklingen uteblir.

Or. en

Ändringsförslag 396
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
för att handelsplatsen har rutiner, eller att 
det avvecklingssystem som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för aktierna eller 
statspapperen har rutiner, som säkerställer 
att om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper på 
handelsplatsen och underlåter att leverera 
aktierna eller statspapperet för avveckling 

2. En clearingcentral eller ett 
avvecklingssystem som har aktier eller 
statspapper upptagna till handel ansvarar 
för att den eller det har rutiner som 
säkerställer att om en fysisk eller juridisk 
person som säljer aktier eller statspapper 
underlåter att leverera aktierna eller 
statspapperet för avveckling på slutdagen,
är den personen skyldig att göra dagliga 
betalningar till clearingcentralen eller 
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på slutdagen är den personen skyldig att 
göra dagliga betalningar till 
handelsplatsen eller avvecklingssystemet 
för varje dag som avvecklingen uteblir.

avvecklingssystemet för varje dag som 
avvecklingen uteblir.

Or. en

Motivering

Handelsplatsen är inte en relevant part. Föremålet för denna ordning bör vara 
clearingcentralen eller avvecklingssystemet.

Ändringsförslag 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De dagliga betalningarna ska vara 
tillräckligt höga för att inte tillåta säljaren 
att göra en vinst genom att underlåta att 
avveckla och för att avskräcka andra 
fysiska eller juridiska personer som 
underlåter att avveckla.

utgår

Or. en

Motivering

Nivån på utebliven avveckling är låg till följd av blankningsverksamhet. Åtgärder för 
utebliven avveckling hör bättre hemma i ett separat lagstiftningsinitiativ som inte begränsas 
till blankning.

Ändringsförslag 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De dagliga betalningarna ska vara 
tillräckligt höga för att inte tillåta säljaren 

De dagliga betalningarna ska vara 
tillräckligt höga för att avskräcka andra 
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att göra en vinst genom att underlåta att 
avveckla och för att avskräcka andra 
fysiska eller juridiska personer som 
underlåter att avveckla.

fysiska eller juridiska personer som 
underlåter att avveckla.

Or. en

Ändringsförslag 399
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De dagliga betalningarna ska vara 
tillräckligt höga för att inte tillåta säljaren
att göra en vinst genom att underlåta att 
avveckla och för att avskräcka andra 
fysiska eller juridiska personer som 
underlåter att avveckla.

Påföljderna ska vara tillräckligt höga för 
att inte tillåta säljaren att göra en vinst 
genom att underlåta att avveckla och för att 
avskräcka andra fysiska eller juridiska 
personer som underlåter att avveckla.

Or. en

Ändringsförslag 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska ha 
rutiner som gör det möjligt att förbjuda en 
fysisk eller juridisk person som är medlem 
av handelsplatsen att ingå fler 
blankningar av aktier eller 
statsinstrument på handelsplatsen så 
länge som den personen underlåter att 
avveckla en transaktion som uppkommit 
genom en blankning på den 
handelsplatsen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska ha 
rutiner som gör det möjligt att förbjuda en 
fysisk eller juridisk person som är medlem 
av handelsplatsen att ingå fler 
blankningar av aktier eller 
statsinstrument på handelsplatsen så 
länge som den personen underlåter att 
avveckla en transaktion som uppkommit 
genom en blankning på den 
handelsplatsen.

utgår

Or. en

Motivering

Nivån på utebliven avveckling är låg till följd av blankningsverksamhet. Åtgärder för 
utebliven avveckling hör bättre hemma i ett separat lagstiftningsinitiativ som inte begränsas 
till blankning.

Ändringsförslag 402
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska ha 
rutiner som gör det möjligt att förbjuda en 
fysisk eller juridisk person som är medlem 
av handelsplatsen att ingå fler 
blankningar av aktier eller 
statsinstrument på handelsplatsen så 

3. Även om avvecklingsdisciplinen är en 
viktig del av välfungerande 
finansmarknader, ska de tekniska 
detaljerna i systemen för 
avvecklingsdisciplin inte omfattas av 
denna förordning utan ska fastställas i ett 
lämpligt förslag från kommissionen till 
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länge som den personen underlåter att 
avveckla en transaktion som uppkommit 
genom en blankning på den 
handelsplatsen.

lagstiftning om tjänster efter handel, och 
då ska man beakta det arbete som 
kommissionen och branschen utfört inom 
detta område. Kommissionen ska därför 
lägga fram konkreta förslag senast vid 
utgången av 2011, tillsammans med ett 
förslag om att skapa en harmoniserad 
ram för värdepapperscentraler.

Or. en

Motivering

De europeiska systemen varierar beroende på jurisdiktion. En branschgrupp inrättades av 
Europeiska kommissionen för att ta itu med denna brist på harmonisering (arbetsgruppen för 
harmonisering av avvecklingscykler, HSCWG) i syfte att göra de europeiska 
finansmarknaderna mer konkurrenskraftiga genom att harmonisera den tid det tar för en 
transaktion att avvecklas. System för avvecklingsdisciplin sköts i allmänhet av 
efterhandelsinfrastrukturer och därför skulle dessa system bättre passa in i en lagstiftning om 
tjänster efter handel.

Ändringsförslag 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Avvecklingsdisciplin

En gemensam avvecklingsdisciplin inom 
EU är viktig för att skapa välfungerande 
finansmarknader i unionen. Inrättande av 
en avvecklingsdisciplin för EU, 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
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Motivering

När det gäller utebliven avveckling bör den framtida EU-lagstiftningen innehålla ett 
harmoniserat system för påföljder och harmoniserade regler för efterlevnadskontroll, 
exempelvis för uppköpsförfaranden och kontantersättning. 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 när 
det gäller de handelsplatser som omfattas.

Ändringsförslag 404
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Undantag om huvudhandelsplatsen finns 

utanför EU
1. Artiklarna 5, 7, 12 och 13 är inte 
tillämpliga på aktier i ett företag som tas 
upp till handel på en handelsplats i EU 
om huvudhandelsplatsen för handeln med 
aktierna finns i ett land utanför EU.
2. Den berörda behöriga myndigheten för 
ett företags aktier som är upptagna för 
handel på en handelsplats i EU och en 
handelsplats utanför EU ska minst 
vartannat år bestämma om 
huvudhandelsplatsen för handeln med 
dessa aktier finns utanför EU.
Den berörda behöriga myndigheten ska 
underrätta ESMA om alla sådana aktier 
vars huvudhandelsplats befunnits ligga 
utanför EU.
ESMA ska vartannat år offentliggöra en 
förteckning över aktier vars 
huvudhandelsplats finns utanför EU.
Förteckningen ska gälla under en period 
av två år.
3. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tillsynsföreskrifter 
som anger metoden att beräkna 
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omsättningen för att fastställa 
huvudhandelsplatsen för handeln med en 
aktie.
De tillsynsföreskrifter som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med artiklarna 
[7–7d] i förordning (EU) nr 
…/….[ESMA-förordningen].
ESMA ska lämna förslag till dessa 
tillsynsföreskrifter till kommissionen 
senast den [31 december 2011].
4. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 och 2 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tillämpningsföreskrifter för att ange 
följande:
(a) På vilken dag och för vilken period 
som alla beräkningar av 
huvudhandelsplatsen för en aktie ska 
göras.
(b) Den senaste dag då den berörda 
behöriga myndigheten ska underrätta 
ESMA om de aktier vars 
huvudhandelsplats finns utanför EU.
(c) Den dag från vilken förteckningen ska 
börja gälla efter det att den offentliggjorts 
av ESMA.
De tillämpningsföreskrifter som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med 
artikel [7e ]i förordning (EU) nr 
…/….[ESMA-förordningen].
ESMA ska lämna förslag till 
tillämpningsföreskrifter till kommissionen 
senast den [31 december 2011].

Or. de

Ändringsförslag 405
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 7, 12 och 13 är inte 
tillämpliga på aktier i ett företag som tas 
upp till handel på en handelsplats i EU 
om huvudhandelsplatsen för handeln med 
aktierna finns i ett land utanför EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 406
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 7, 12 och 13 är inte 
tillämpliga på aktier i ett företag som tas 
upp till handel på en handelsplats i EU 
om huvudhandelsplatsen för handeln med 
aktierna finns i ett land utanför EU.

1. Artiklarna 5, 7, och 13 är inte 
tillämpliga på aktier i ett företag i EU om 
huvudhandelsplatsen för handeln med 
aktierna finns i ett land utanför EU.

Or. en

Motivering

Förordningen får inte leda till att korta positioner utan täckning i värdepapper för företag 
som handlas inom EU förbjuds medan sådana positioner förblir tillåtna utanför EU.

Ändringsförslag 407
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den berörda behöriga myndigheten för 
ett företags aktier som är upptagna för 
handel på en handelsplats i EU och en 
handelsplats utanför EU ska minst 
vartannat år bestämma om 

2. Den berörda behöriga myndigheten för 
ett företags värdepapper som är upptagna 
för handel i EU och en handelsplats utanför 
EU ska minst vartannat år bestämma om 
huvudhandelsplatsen för handeln med 
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huvudhandelsplatsen för handeln med 
dessa aktier finns utanför EU.

dessa värdepapper finns utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 408
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda behöriga myndigheten ska 
underrätta ESMA om alla sådana aktier
vars huvudhandelsplats befunnits ligga 
utanför EU.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
underrätta ESA (Esma) om alla sådana 
värdepapper vars huvudhandelsplats 
befunnits ligga utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 409
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESMA ska vartannat år offentliggöra en 
förteckning över aktier vars 
huvudhandelsplats finns utanför EU.
Förteckningen ska gälla under en period av 
två år.

ESA (Esma) ska vartannat år offentliggöra 
en förteckning över värdepapper vars 
huvudhandelsplats finns utanför EU. 
Förteckningen ska gälla under en period av 
två år.

Or. en

Ändringsförslag 410
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är även
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

Or. de

Ändringsförslag 411
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

1. Artiklarna 5–8 och 12 samt varje 
restriktion eller krav enligt artiklarna 16, 
17, 18 eller 24 är inte tillämpliga på
verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar för 
ett finansiellt instrument, oberoende av om 
handeln sker på eller utanför 
handelsplatsen, i endera följande 
bemärkelser:

Or. en

Motivering

Marknadsgaranterna bör också undantas från eventuella restriktioner eller krav som gäller 
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under exceptionella omständigheter, eftersom det är lika viktigt att marknadsgaranterna 
tillför likviditet till marknaden i sådana lägen. Ordalydelsen ”som uppdragsgivare” är 
onödig. Kraven i leden är tillräckliga. Tydligare definitioner av vilken slags verksamheter 
som är undantagna skulle öka klarheten och förutsägbarheten.

Ändringsförslag 412
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

1. Artiklarna 5–8 är inte tillämpliga på 
verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

Or. en

Motivering

Marknadsgaranter, liksom alla andra marknadsaktörer, bör inte tillåtas att inneha positioner 
utan täckning.

Ändringsförslag 413
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 

1. Artiklarna 5–8 och 12 är inte tillämpliga 
på verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
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medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den eller det 
kontinuerligt står fast vid att vara villig att 
handla som uppdragsgivare för ett 
finansiellt instrument, oberoende av om 
handeln sker på eller utanför 
handelsplatsen eller som systematisk 
internhandlare, i någon av följande 
bemärkelser:

Or. en

Ändringsförslag 414
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera
eller båda följande bemärkelser:

1. Artiklarna 5–8 och 12 är inte tillämpliga 
på verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, bland annat aktier, optioner, 
derivat, statspapper eller 
företagsobligationer, oberoende av om 
handeln sker på eller utanför 
handelsplatsen eller som systematisk 
internhandlare, i en eller flera av följande 
bemärkelser:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanröja varje tvivel när det gäller vilka instrument som omfattas och 
behandlingen av systematiska internhandlare. Det är vidare viktigt att inkludera 
handelsverksamhet som kan betraktas som marketmakerverksamhet så att man inkluderar 
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handel där det inte läggs offentliga köp- och säljbud (t.ex. RFQ-modeller för begäran om bud 
i ett OTC-sammanhang) eller den ömsesidiga handeln mellan marknadsgaranter där den ena 
parten tillgodoser den andra partens behov att handla för sin kunds räkning eller på 
”give up-basis”.

Ändringsförslag 415
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

1. Artiklarna 5–8 och 12 är inte tillämpliga 
på verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, bland annat aktier, optioner, 
derivat, statspapper eller 
företagsobligationer, oberoende av om 
handeln sker på eller utanför 
handelsplatsen eller som systematisk 
internhandlare, i endera eller båda
följande bemärkelser:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanröja varje tvivel när det gäller vilka instrument som omfattas och 
behandlingen av systematiska internhandlare. Det är vidare viktigt att inkludera 
handelsverksamhet som kan betraktas som marketmakerverksamhet där det inte läggs 
offentliga köp- och säljbud eller den ömsesidiga handeln mellan marknadsgaranter där den 
ena parten tillgodoser den andra partens behov att handla för sin kunds räkning eller på 
”give up-basis”.

Ändringsförslag 416
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera
eller båda följande bemärkelser:

1. Artiklarna 5–8 och 12 är inte tillämpliga 
på verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland (marknadsgarant) som är 
medlem av en relevant handelsplats eller 
en relevant marknad i ett tredjeland vars 
regelverk och tillsyn har förklarats vara 
likvärdiga i enlighet med punkt 2, när den 
handlar som uppdragsgivare för ett 
relevant finansiellt instrument, oberoende 
av om handeln sker på eller utanför 
handelsplatsen, i en eller flera av följande 
bemärkelser och genom att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer:

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att dessa bestämmelser (som inte omfattar några 
genomförandestandarder eller delegerade akter) är tydliga och proportionerliga, att fylla en 
lucka i kommissionens förslag när det gäller reglering och övervakning av marknadsgaranter 
i tredjeländer vilka kommer att undantas från flera av kraven i förslaget till förordning, och 
att underlätta den praktiska tillämpningen av bestämmelserna.

Ändringsförslag 417
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 

1. Artiklarna 5–8 och 12 är inte tillämpliga 
på verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
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uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera
eller båda följande bemärkelser:

uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i en eller 
flera av följande bemärkelser:

Or. en

Motivering

Marketmakerverksamhet och den likviditet som de tillhandahåller är mycket viktig för att 
marknaderna ska fungera ordentligt. Den definition som ges i förordningen skulle utesluta ett 
antal företag som tillhandahåller likviditet från att tillhandahålla denna mycket viktiga tjänst, 
till nackdel för marknaden som helhet och för små och medelstora företag i synnerhet.

Ändringsförslag 418
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda enheten lägger bindande 
och samtidiga köp- och säljbud av 
jämförbar storlek till konkurrenskraftiga 
priser, och tillhandahåller därigenom 
regelbundet och löpande likviditet till 
marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 419
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda enheten lägger bindande 
och samtidiga köp- och säljbud av 
jämförbar storlek till konkurrenskraftiga 
priser, och tillhandahåller därigenom
regelbundet och löpande likviditet till 

(a) Den berörda enheten agerar på ett sätt 
som i allmänhet medför att marknaden
regelbundet tillförs likviditet av jämförbar 
storlek på marknadens köp- och säljsida. 
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marknaden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanröja varje tvivel när det gäller vilka instrument som omfattas och 
behandlingen av systematiska internhandlare. Det är vidare viktigt att inkludera 
handelsverksamhet som kan betraktas som marketmakerverksamhet så att man inkluderar 
handel där det inte läggs offentliga köp- och säljbud (t.ex. RFQ-modeller för begäran om bud 
i ett OTC-sammanhang) eller den ömsesidiga handeln mellan marknadsgaranter där den ena 
parten tillgodoser den andra partens behov att handla för sin kunds räkning, eller på 
”give up-basis”.

Ändringsförslag 420
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda enheten lägger bindande 
och samtidiga köp- och säljbud av 
jämförbar storlek till konkurrenskraftiga 
priser, och tillhandahåller därigenom 
regelbundet och löpande likviditet till 
marknaden.

(a) Den berörda enheten lägger bindande 
köp- och säljbud av jämförbar storlek till 
konkurrenskraftiga priser, och 
tillhandahåller därigenom regelbundet och 
löpande likviditet till marknaden. Dessa 
bud ska underställas en avtalsskyldighet 
som ska offentliggöras där det anges 
kriterier som närvarotid, kvantitet och 
spread.

Or. en

Ändringsförslag 421
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda enheten lägger bindande 
och samtidiga köp- och säljbud av 
jämförbar storlek till konkurrenskraftiga 

(Berör inte den svenska versionen)
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priser, och tillhandahåller därigenom 
regelbundet och löpande likviditet till 
marknaden.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen)

Ändringsförslag 422
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Den berörda entiteten agerar på ett 
sätt som i allmänhet medför att 
marknaden regelbundet tillförs likviditet 
av jämförbar storlek på marknadens köp-
och säljsida. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanröja varje tvivel när det gäller vilka instrument som omfattas och 
behandlingen av systematiska internhandlare. Det är vidare viktigt att inkludera 
handelsverksamhet som kan betraktas som marketmakerverksamhet där det inte läggs 
offentliga köp- och säljbud eller den ömsesidiga handeln mellan marknadsgaranter där den 
ena parten tillgodoser den andra partens behov att handla för sin kunds räkning eller på 
”give up-basis”.

Ändringsförslag 423
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
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fullgöra order som initierats av kunder eller 
på kunders begäran och för att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer.

fullgöra order som initierats av kunder och 
andra marknadsgaranter eller på kunders 
faktiska eller förväntade begäran och för 
att säkra positioner som uppkommer 
genom dessa affärer, oavsett om det är på 
partiell basis eller på makrobasis.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanröja varje tvivel när det gäller vilka instrument som omfattas och 
behandlingen av systematiska internhandlare. Det är vidare viktigt att inkludera 
handelsverksamhet som kan betraktas som marketmakerverksamhet så att man inkluderar 
handel där det inte läggs offentliga köp- och säljbud (t.ex. RFQ-modeller för begäran om bud 
i ett OTC-sammanhang) eller den ömsesidiga handeln mellan marknadsgaranter där den ena 
parten tillgodoser den andra partens behov att handla för sin kunds räkning, eller på 
”give up-basis”.

Ändringsförslag 424
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
fullgöra order som initierats av kunder eller 
på kunders begäran och för att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer.

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
fullgöra order som initierats av kunder och 
andra marknadsgaranter eller på kunders 
faktiska eller förväntade begäran och för 
att säkra positioner som uppkommer 
genom dessa affärer, både på partiell basis 
och på makrobasis.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanröja varje tvivel när det gäller vilka instrument som omfattas och 
behandlingen av systematiska internhandlare. Det är vidare viktigt att inkludera 
handelsverksamhet som kan betraktas som marketmakerverksamhet där det inte läggs 
offentliga köp- och säljbud eller den ömsesidiga handeln mellan marknadsgaranter där den 
ena parten tillgodoser den andra partens behov att handla för sin kunds räkning eller på 
”give up-basis”.
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Ändringsförslag 425
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
fullgöra order som initierats av kunder eller 
på kunders begäran och för att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer.

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
fullgöra order som initierats av kunder eller 
på kunders begäran. Dessa order ska 
utföras enligt avtal som offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 426
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
fullgöra order som initierats av kunder eller 
på kunders begäran och för att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer.

(b) Den berörda enheten agerar inom 
ramen för sin ordinarie verksamhet, för att 
fullgöra order som initierats av kunder eller 
på kunders begäran eller för att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer.

Or. en

Motivering

Undantaget bör tillämpas för order som svar på kunders begäran. Det bör inte spela någon 
roll om positionen kommer att säkras eller avslutas genom ytterligare en affär.

Ändringsförslag 427
Burkhard Balz

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den berörda parten agerar genom att 
köpa och sälja finansiella instrument för 
egen räkning med sitt eget kapital till 
priser som den fastställt.

Or. en

Ändringsförslag 428
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den berörda entiteten agerar på ett 
sätt som i allmänhet medför att 
marknaden regelbundet tillförs likviditet 
av jämförbar storlek på marknadens köp-
och säljsida.

Or. en

Ändringsförslag 429
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.2 besluta 
om regelverket och tillsynen i ett tredjeland 
säkerställer att en marknad som är godkänd 
i det tredjelandet uppfyller rättsligt 
bindande krav som för tillämpningen av 
det undantag som anges i punkt 1 är 
likvärdigt med de krav som följer av 
avdelning III i direktiv 2004/39/EG, 

2. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.2 besluta 
om regelverket och tillsynen i ett tredjeland 
säkerställer att en marknadsgarant eller en
marknad som är godkänd i det tredjelandet 
uppfyller rättsligt bindande krav som för 
tillämpningen av det undantag som anges i 
punkt 1 är likvärdigt med de relevanta krav 
som följer av direktiv 2004/39/EG, direktiv 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG och direktiv 2004/109/EG och 
är föremål för effektiv övervakning och 
tillsyn i det tredjelandet.

2003/6/EG och direktiv 2004/109/EG och 
är föremål för effektiv övervakning och 
tillsyn i det tredjelandet.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att dessa bestämmelser (som inte omfattar några 
genomförandestandarder eller delegerade akter) är tydliga och proportionerliga, att fylla 
en lucka i kommissionens förslag när det gäller reglering och övervakning av 
marknadsgaranter i tredjeländer vilka kommer att undantas från flera av kraven i förslaget 
till förordning, och att underlätta den praktiska tillämpningen av bestämmelserna.

Ändringsförslag 430
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Marknadsgaranter är föremål för 
ändamålsenlig reglering och effektiv 
övervakning.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att dessa bestämmelser (som inte omfattar några 
genomförandestandarder eller delegerade akter) är tydliga och proportionella, att fylla en 
lucka i kommissionens förslag när det gäller reglering och övervakning av marknadsgaranter 
i tredjeländer vilka kommer att undantas från flera av kraven i förslaget till förordningen, och 
att underlätta den praktiska tillämpningen av bestämmelserna.

Ändringsförslag 431
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Artiklarna 8 och 12 är inte tillämpliga på 
verksamheter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person som handlar som 
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, som handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument avseende primär- eller 
sekundärmarknadsoperationer i 
statspapperet.

3. Artiklarna 8 och 12 är även tillämpliga 
på verksamheter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person som handlar som 
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, som handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument avseende primär- eller 
sekundärmarknadsoperationer i 
statspapperet.

Or. de

Ändringsförslag 432
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artiklarna 8 och 12 är inte tillämpliga på 
verksamheter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person som handlar som
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, som handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument avseende primär- eller 
sekundärmarknadsoperationer i 
statspapperet.

3. Artiklarna 8 och 12 och varje restriktion 
eller krav i samband med statspapper 
enligt artiklarna 16, 17, 18 eller 24 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
en fysisk eller juridisk person som är en
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, och som 
handlar som uppdragsgivare för ett 
finansiellt instrument avseende primär-
eller sekundärmarknadsoperationer i en 
medlemsstats statspapper.

Or. en

Motivering

Marknadsgaranterna bör också undantas från eventuella restriktioner eller krav som gäller 
under exceptionella omständigheter, eftersom det är lika viktigt att marknadsgaranterna 
försörjer marknaden med likviditet i sådana lägen.

Ändringsförslag 433
Syed Kamall

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artiklarna 8 och 12 är inte tillämpliga på 
verksamheter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person som handlar som
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, som handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument avseende primär- eller 
sekundärmarknadsoperationer i 
statspapperet.

3. Artiklarna 8 och 12 och varje restriktion 
eller krav i samband med statspapper 
enligt artiklarna 16, 17, 18 eller 24 är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
en fysisk eller juridisk person som är en
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, och som 
handlar som uppdragsgivare för ett 
finansiellt instrument avseende primär-
eller sekundärmarknadsoperationer i en 
medlemsstats statspapper.

Or. en

Motivering

En primarydealer kommer att ha större möjligheter att förvärva statspapper och försörja 
marknaden med likviditet om denne kan skydda sig själv genom en bredare uppsättning av 
statspappersinstrument, och inte bara det statspappersinstrument för vilket denne är 
primarydealer.

Ändringsförslag 434
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artiklarna 8 och 12 är inte tillämpliga
på verksamheter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person som handlar som 
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, som handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument avseende primär- eller 
sekundärmarknadsoperationer i 
statspapperet.

3. Artikel 8 är inte tillämplig på 
verksamheter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person som handlar som 
godkänd primarydealer enligt ett avtal med 
en emittent av statspapper, som handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument avseende primär- eller 
sekundärmarknadsoperationer i 
statspapperet.

Or. en
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Ändringsförslag 435
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 6, 7 och 12 är inte 
tillämpliga på en fysisk eller juridisk 
person som genomför en blankning av ett 
värdepapper eller har en kort nettoposition 
i samband med genomförande av en 
stabiliseringsåtgärd enligt kapitel III i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2273/2003.

4. Artiklarna 6 och 7 är inte tillämpliga på 
en fysisk eller juridisk person som 
genomför en blankning av ett värdepapper 
eller har en kort nettoposition i samband 
med genomförande av en 
stabiliseringsåtgärd enligt kapitel III i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2273/2003.

Or. de

Ändringsförslag 436
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 5, 6, 7 och 12 är inte 
tillämpliga på en fysisk eller juridisk 
person som genomför en blankning av ett 
värdepapper eller har en kort nettoposition 
i samband med genomförande av en 
stabiliseringsåtgärd enligt kapitel III i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2273/2003.

4. Artiklarna 5, 6 och 7 är inte tillämpliga 
på en fysisk eller juridisk person som 
genomför en blankning av ett värdepapper 
eller har en kort nettoposition i samband 
med genomförande av en 
stabiliseringsåtgärd enligt kapitel III i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2273/2003.

Or. en

Ändringsförslag 437
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De undantag som avses i punkterna 1 
och 3 är endast tillämpliga om den berörda 
fysiska eller juridiska personen först 
skriftligen har anmält till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat att den 
avser att utnyttja undantaget. Anmälan ska 
göras senast trettio kalenderdagar innan 
den berörda fysiska eller juridiska personen 
avser att utnyttja undantaget.

5. De undantag som avses i punkt 3 är 
endast tillämpliga om den berörda fysiska 
eller juridiska personen först skriftligen har 
anmält till den behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat att den avser att utnyttja 
undantaget. Anmälan ska göras senast 
trettio kalenderdagar innan den berörda 
fysiska eller juridiska personen avser att 
utnyttja undantaget.

Or. de

Ändringsförslag 438
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De undantag som avses i punkterna 1 
och 3 är endast tillämpliga om den berörda 
fysiska eller juridiska personen först 
skriftligen har anmält till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat att den 
avser att utnyttja undantaget. Anmälan ska 
göras senast trettio kalenderdagar innan 
den berörda fysiska eller juridiska personen 
avser att utnyttja undantaget.

5. De undantag som avses i punkterna 1 
och 3 är endast tillämpliga om den berörda 
fysiska eller juridiska personen först 
skriftligen har anmält till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat att den 
avser att utnyttja undantaget. Anmälan ska 
innehålla information om för vilken typ 
av finansiellt instrument den fysiska eller 
juridiska personen har för avsikt att vara 
marknadsgarant, såsom aktier, derivat, 
företagsobligationer, statspapper eller 
optioner. Anmälan ska göras senast trettio 
kalenderdagar innan den berörda fysiska 
eller juridiska personen avser att utnyttja 
undantaget för handel i någon fastställd 
typ av finansiellt instrument, såvida den 
behöriga myndigheten inte godkänner att 
anmälan görs senare.

Or. en
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Motivering

Processen att förklara sin avsikt att vara marknadsgarant bör vara tydlig och effektiv, och en 
behörig myndighet bör kunna frångå kravet att en anmälan ska göras senast trettio dagar i 
förväg om det finns rimliga eller praktiska skäl att göra så.

Ändringsförslag 439
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De undantag som avses i punkterna 1 
och 3 är endast tillämpliga om den berörda 
fysiska eller juridiska personen först 
skriftligen har anmält till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat att den 
avser att utnyttja undantaget. Anmälan ska 
göras senast trettio kalenderdagar innan 
den berörda fysiska eller juridiska personen 
avser att utnyttja undantaget.

5. De undantag som avses i punkterna 1 
och 3 är endast tillämpliga om den berörda 
fysiska eller juridiska personen först 
skriftligen har anmält till den berörda
behöriga myndigheten att den avser att 
utnyttja undantaget. Anmälan ska göras 
senast trettio kalenderdagar innan den 
berörda fysiska eller juridiska personen 
avser att utnyttja undantaget.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att dessa bestämmelser (som inte omfattar några 
genomförandestandarder eller delegerade akter) är tydliga och proportionella, att fylla en 
lucka i kommissionens förslag när det gäller reglering och övervakning av marknadsgaranter 
i tredjeländer, vilka kommer att undantas från flera av kraven i förslaget till förordningen, 
och att underlätta den praktiska tillämpningen av bestämmelserna.

Ändringsförslag 440
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten får skriftligen begära 
information från en fysisk eller juridisk 

9. Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten får skriftligen begära 
information från en fysisk eller juridisk 
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person som utnyttjar det undantag som 
anges i punkt 1, 3 eller 4 om innehavet av 
korta positioner eller verksamheter som 
bedrivs enligt undantaget. Den fysiska eller 
juridiska personen ska lämna den begärda 
informationen senast fyra kalenderdagar 
efter det att begäran framställdes.

person som utnyttjar det undantag som 
anges i punkt 4 om innehavet av korta 
positioner eller verksamheter som bedrivs 
enligt undantaget. Den fysiska eller 
juridiska personen ska lämna den begärda 
informationen senast fyra kalenderdagar 
efter det att begäran framställdes.

Or. de

Ändringsförslag 441
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får kräva att fysiska eller 
juridiska personer som har korta 
nettopositioner i ett visst finansiellt 
instrument eller en klass av finansiella 
instrument anmäler det eller offentliggör 
information om positionen när positionen 
uppnår eller sjunker under en 
anmälningströskel som fastställts av den 
behöriga myndigheten, om samtliga
följande villkor är uppfyllda:

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får kräva att fysiska eller 
juridiska personer som har korta 
nettopositioner i en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats anmäler när 
positionen uppnår eller sjunker under en 
anmälningströskel som fastställts av den 
behöriga myndigheten, om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Ett offentliggörande får aldrig vara en nödåtgärd. Därför bör det inte vara möjligt att kräva 
detta. Detta kommer att öka förutsägbarheten för marknadsaktörerna. Befogenhet att kräva 
offentliggörande bör begränsas till att gälla aktier. Det är inte lämpligt att ge de behöriga 
myndigheterna befogenhet att kräva offentliggöranden i samband med ospecificerade 
finansiella instrument när det inte finns några tecken på att blankning av sådana instrument 
har bidragit till finansiell instabilitet.

Ändringsförslag 442
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Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får kräva att fysiska eller 
juridiska personer som har korta 
nettopositioner i ett visst finansiellt 
instrument eller en klass av finansiella 
instrument anmäler det eller offentliggör 
information om positionen när positionen 
uppnår eller sjunker under en 
anmälningströskel som fastställts av den 
behöriga myndigheten, om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får kräva att fysiska eller 
juridiska personer som har korta 
nettopositioner i en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats offentliggör 
information om positionen när positionen 
uppnår eller sjunker under en 
anmälningströskel som fastställts av den 
behöriga myndigheten, om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ge de behöriga myndigheterna befogenhet att kräva offentliggöranden 
i samband med ospecificerade finansiella instrument när det inte finns några tecken på att 
blankning av sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. Befogenhet att kräva 
offentliggörande bör begränsas till att gälla aktier.

Ändringsförslag 443
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får kräva att fysiska eller 
juridiska personer som har korta 
nettopositioner i ett visst finansiellt 
instrument eller en klass av finansiella 
instrument anmäler det eller offentliggör 
information om positionen när positionen 
uppnår eller sjunker under en 
anmälningströskel som fastställts av den 
behöriga myndigheten, om samtliga 

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får kräva att fysiska eller 
juridiska personer som har korta 
nettopositioner i ett visst finansiellt 
instrument eller en klass av finansiella 
instrument anmäler det eller offentliggör 
information om positionen när positionen 
uppnår eller sjunker under en 
anmälningströskel som fastställts av den 
behöriga myndigheten, om negativa 
händelser eller utvecklingar utgör ett 
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följande villkor är uppfyllda: allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i 
medlemsstaten eller i en eller flera andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 444
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Negativa händelser eller utvecklingar 
som utgör ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i medlemsstaten 
eller en eller flera andra medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 445
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärden är nödvändig för att avvärja 
hotet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 446
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Åtgärden kommer inte att få någon 
negativ verkan på de finansiella 
marknadernas effektivitet, inbegripet 
minskad likviditet på marknaderna, eller 
skapa osäkerhet för marknadsaktörerna 
som inte står i proportion till fördelarna 
med åtgärden.

Or. en

Motivering

En bestämmelse bör läggas till som uttryckligen hänvisar till proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 447
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 är inte tillämpligt på 
finansiella instrument för vilka 
information redan krävs enligt artiklarna 
5–8 i kapitel II.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ge de behöriga myndigheterna befogenhet att kräva 
ett offentliggörande i samband med ospecificerade finansiella instrument när det inte finns 
några tecken på att blankning av sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. 
Befogenhet att kräva ett offentliggörande bör begränsas till att gälla aktier.

Ändringsförslag 448
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 är inte tillämpligt på finansiella 
instrument för vilka information redan 
krävs enligt artiklarna 5–8 i kapitel II.

2. En medlemsstats behöriga myndigheter 
ska inte få ålägga fysiska eller juridiska 
personer som har en kort nettoposition i
finansiella instrument för vilka information 
redan krävs enligt artiklarna 5–8 i 
kapitel II, att anmäla detta igen eller 
offentliggöra ytterligare uppgifter när det 
gäller sådana positioner som går utöver 
kraven som anges i artiklarna 5–8 i 
kapitel II.

Or. en

Motivering

Enligt rapporten från kommissionens arbetsgrupp finns det inga belägg för att blankning av 
sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. Därför är det inte lämpligt att ge de 
behöriga myndigheterna befogenhet att kräva offentliggöranden i samband med 
ospecificerade finansiella instrument. Befogenhet att kräva att offentliggörande bör 
begränsas till att gälla aktier.

Ändringsförslag 449
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får vidta den åtgärd som avses 
i punkt 2 eller 3, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Den berörda behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får vidta de åtgärder som 
anges i punkt 2 eller 3 vid negativa 
händelser eller utvecklingar som utgör ett 
allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i en 
eller flera andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 450
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Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en
medlemsstat får vidta den åtgärd som avses 
i punkt 2 eller 3, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Den behöriga myndigheten i den
medlemsstat där huvudhandelsplatsen för 
ett finansiellt instrument finns får vidta 
den åtgärd som avses i punkt 2 eller 3, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det är rimligt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där huvudhandelsplatsen för 
ett finansiellt instrument finns får fatta det slutgiltiga beslutet. Detta är nödvändigt när det 
gäller statspapper.

Ändringsförslag 451
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Negativa händelser eller utvecklingar 
som utgör ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i medlemsstaten 
eller en eller flera andra medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 452
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) Åtgärden är nödvändig för att avvärja 
hotet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 453
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten får förbjuda eller införa 
villkor för fysiska eller juridiska personer 
som inleder

2. Den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten får förbjuda eller införa 
villkor för fysiska eller juridiska personer 
som etablerar eller ökar korta 
nettopositioner i aktier som är upptagna 
till handel på en handelsplats i 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Befogenhet att förbjuda blankning under exceptionella omständigheter bör begränsas till att 
gälla en definierad uppsättning finansiella instrument och definierade typer av transaktioner, 
så att marknadsaktörerna kan göra en ordentlig plan för snabbt införande av nödåtgärder.

Ändringsförslag 454
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten får förbjuda eller införa 
villkor för fysiska eller juridiska personer 
som inleder

2. Den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten får förbjuda eller införa 
villkor för fysiska eller juridiska personer 
som etablerar eller ökar korta 
nettopositioner i samband med aktier som 
är upptagna till handel på en handelsplats 
i medlemsstaten.
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Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ge de behöriga myndigheterna breda befogenheter att begränsa 
handeln i ospecificerade finansiella instrument när det inte finns några tecken på att 
blankning av sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. Befogenhet att 
förbjuda blankning under exceptionella omständigheter bör begränsas till att gälla 
en definierad uppsättning finansiella instrument och definierade typer av transaktioner, så att 
marknadsaktörerna kan göra en ordentlig plan för snabbt införande av nödåtgärder.

Ändringsförslag 455
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en blankning, utgår

Or. en

Motivering

Befogenhet att förbjuda blankning under exceptionella omständigheter bör begränsas till att 
gälla en definierad uppsättning finansiella instrument och definierade typer av transaktioner, 
så att marknadsaktörerna kan göra en ordentlig plan för snabbt införande av nödåtgärder.

Ändringsförslag 456
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en blankning, utgår

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ge de behöriga myndigheterna breda befogenhet att begränsa handeln 
i ospecificerade finansiella instrument när det inte finns några tecken på att blankning av 
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sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. Befogenhet att förbjuda blankning 
under exceptionella omständigheter bör begränsas till att gälla en definierad uppsättning 
finansiella instrument och definierade typer av transaktioner, så att marknadsaktörerna kan 
göra en ordentlig plan för snabbt införande av nödåtgärder.

Ändringsförslag 457
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en annan transaktion än en blankning 
som skapar eller avser ett finansiellt 
instrument och där en av effekterna av 
transaktionen är att ge den fysiska eller 
juridiska personen en ekonomisk fördel
om priset eller värdet av det finansiella 
instrumentet sjunker.

utgår

Or. en

Motivering

Befogenhet att förbjuda blankning under exceptionella omständigheter bör begränsas till att 
gälla en definierad uppsättning finansiella instrument och definierade typer av transaktioner, 
så att marknadsaktörerna kan göra en ordentlig plan för snabbt införande av nödåtgärder.

Ändringsförslag 458
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en annan transaktion än en blankning 
som skapar eller avser ett finansiellt 
instrument och där en av effekterna av 
transaktionen är att ge den fysiska eller 
juridiska personen en ekonomisk fördel 
om priset eller värdet av det finansiella 
instrumentet sjunker.

utgår
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Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ge de behöriga myndigheterna breda befogenhet att begränsa handeln 
i ospecificerade finansiella instrument när det inte finns några tecken på att blankning av 
sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. Befogenhet att förbjuda blankning 
under exceptionella omständigheter bör begränsas till att gälla en definierad uppsättning 
finansiella instrument och definierade typer av transaktioner, så att marknadsaktörerna kan 
göra en ordentlig plan för snabbt införande av nödåtgärder.

Ändringsförslag 459
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärden får inte ha någon negativ 
inverkan på de finansiella marknadernas 
effektivitet, inbegripet minskad likviditet 
på marknaderna, eller skapa osäkerhet 
för marknadsaktörerna som inte står i 
proportion till fördelarna med åtgärden.

Or. en

Motivering

En bestämmelse bör läggas till som uttryckligen hänvisar till proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 460
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten får förhindra fysiska eller 
juridiska personer att inleda transaktioner 
som avser finansiella instrument eller 
begränsa värdet av de transaktioner i 

utgår
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finansiella instrument som är tillåtna.

Or. en

Motivering

Den befogenhet som myndigheterna ges i punkt 3 är alltför omfattande. De behöriga 
myndigheterna bör inte ges befogenhet att begränsa finansiell verksamhet annat än sådan 
som avser blankning eller som har liknande effekt. Den befogenhet som ges i punkt 2 räcker.

Ändringsförslag 461
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Restriktioner för 

kreditswappstransaktioner under 
exceptionella omständigheter

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får förbjuda fysiska eller 
juridiska personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en
obligation i en medlemsstat eller i EU 
eller begränsa värdet av 
kreditswappstransaktioner utan täckning 
som får inledas av fysiska eller juridiska 
personer som avser en obligation från en 
medlemsstat eller EU om båda följande 
villkor är uppfyllda:
(a) Negativa händelser eller utvecklingar 
som utgör ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i medlemsstaten 
eller en eller flera andra medlemsstater.
(b) Åtgärden är nödvändig för att avvärja 
hotet.
2. En åtgärd enligt punkt 1 kan gälla 
kreditswappstransaktioner av en viss klass 
eller vissa kreditswappstransaktioner.
Åtgärden kan gälla under förevarande 
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omständigheter eller vara föremål för 
undantag som anges av den behöriga 
myndigheten. Undantag kan i synnerhet 
anges för marketmakerfunktioner och 
primärmarknadsaktiviteter.

Or. en

Motivering

Det finns inga belägg för att kreditswappstransaktioner har bidragit till negativ utveckling av 
den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet.

Ändringsförslag 462
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får förbjuda fysiska eller 
juridiska personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation i en medlemsstat eller i EU 
eller begränsa värdet av 
kreditswappstransaktioner utan täckning 
som får inledas av fysiska eller juridiska 
personer som avser en obligation från en 
medlemsstat eller EU om båda följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

a) Negativa händelser eller utvecklingar 
som utgör ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i medlemsstaten 
eller en eller flera andra medlemsstater.
b) Åtgärden är nödvändig för att avvärja 
hotet.

Or. de

Ändringsförslag 463
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Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får förbjuda fysiska eller 
juridiska personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation i en medlemsstat eller i EU eller 
begränsa värdet av 
kreditswappstransaktioner utan täckning 
som får inledas av fysiska eller juridiska 
personer som avser en obligation från en 
medlemsstat eller EU om båda följande 
villkor är uppfyllda:

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får förbjuda fysiska eller 
juridiska personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation i en medlemsstat eller i EU eller 
begränsa värdet av 
kreditswappstransaktioner utan täckning 
som får inledas av fysiska eller juridiska 
personer som avser en obligation från en 
medlemsstat eller EU om negativa 
händelser eller utvecklingar utgör ett 
allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i en 
eller flera andra medlemsstater.

(a) Negativa händelser eller utvecklingar 
som utgör ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i medlemsstaten 
eller en eller flera andra medlemsstater.
(b) Åtgärden är nödvändig för att avvärja 
hotet.

Or. en

Ändringsförslag 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Åtgärden kommer inte att ha någon 
negativ inverkan på de finansiella 
marknadernas effektivitet, inbegripet 
minskad likviditet på marknaderna, eller 
skapa osäkerhet för marknadsaktörerna 
som inte står i proportion till fördelarna 
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med åtgärden.

Or. en

Motivering

En bestämmelse bör läggas till som uttryckligen hänvisar till proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En åtgärd enligt punkt 1 kan gälla 
kreditswappstransaktioner av en viss klass 
eller vissa kreditswappstransaktioner.
Åtgärden kan gälla under förevarande 
omständigheter eller vara föremål för 
undantag som anges av den behöriga 
myndigheten. Undantag kan i synnerhet 
anges för marketmakerfunktioner och 
primärmarknadsaktiviteter.

2. Punkt 1 ska inte gälla såvida inte den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har utfärdat statspappret i fråga har 
vidtagit en liknande åtgärd.

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att det är den berörda medlemsstaten som har initiativrätten när 
det gäller åtgärder som avser kreditswappar.

Ändringsförslag 466
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En behörig myndighet som har 
vidtagit en åtgärd enligt punkt 1, kan 
uppmana ESA (Esma) att överväga att 
utöva sina befogenheter enligt 
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artikel 24.1 c om de negativa händelserna 
eller utvecklingarna i fråga kräver att 
åtgärden införs på unionsnivå. 

Or. en

Ändringsförslag 467
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om priset på ett finansiellt instrument på 
en handelsplats under en enda handelsdag 
sjunker med det värde som avses i punkt 4 
från slutkursen på den handelsplatsen den 
föregående handelsdagen, ska den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten för den 
handelsplatsen överväga om det är lämpligt 
att förbjuda eller begränsa fysiska eller 
juridiska personer från att inleda en 
blankning av det finansiella instrumentet 
på den handelsplatsen eller på annat sätt 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen för att 
förhindra ett okontrollerat prisfall för det 
finansiella instrumentet.

1. Om priset på ett finansiellt instrument på 
en handelsplats under en enda handelsdag 
sjunker med det värde som avses i punkt 4 
från slutkursen på den handelsplatsen den 
föregående handelsdagen, får den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten för den 
handelsplatsen överväga om det är lämpligt 
att förbjuda eller begränsa fysiska eller 
juridiska personer från att inleda en 
blankning av det finansiella instrumentet 
på den handelsplatsen eller på annat sätt 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen för att 
förhindra ett okontrollerat prisfall för det 
finansiella instrumentet.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 468
Olle Schmidt

Förslag till förordning
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Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om priset på ett finansiellt instrument på 
en handelsplats under en enda handelsdag 
sjunker med det värde som avses i punkt 4 
från slutkursen på den handelsplatsen den 
föregående handelsdagen, ska den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten för den 
handelsplatsen överväga om det är lämpligt 
att förbjuda eller begränsa fysiska eller 
juridiska personer från att inleda en 
blankning av det finansiella instrumentet 
på den handelsplatsen eller på annat sätt 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen för att 
förhindra ett okontrollerat prisfall för det 
finansiella instrumentet.

1. Om priset på ett finansiellt instrument på 
en handelsplats under en enda handelsdag 
sjunker med det värde som avses i punkt 4 
från slutkursen på den handelsplatsen den 
föregående handelsdagen, får den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten för den 
handelsplatsen överväga om det är lämpligt 
att förbjuda eller begränsa fysiska eller 
juridiska personer från att inleda en 
blankning av det finansiella instrumentet 
på den handelsplatsen eller på annat sätt 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen för att 
förhindra ett okontrollerat prisfall för det 
finansiella instrumentet.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ha frihet att välja under vilka omständigheter de vill 
överväga ett börsstopp, under förutsättning att priset har sjunkit minst 10 procent.

Ändringsförslag 469
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den behöriga myndigheten enligt 
föregående stycke anser att det är lämpligt, 
ska myndigheten om det gäller en aktie 
eller ett skuldebrev förbjuda eller begränsa 
personer att inleda blankningar på den 
handelsplatsen eller om det gäller någon 
annan typ av finansiellt instrument 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen.

Om den behöriga myndigheten enligt 
föregående stycke anser att det är lämpligt, 
får myndigheten om det gäller en aktie 
eller ett skuldebrev förbjuda eller begränsa 
personer att inleda blankningar på den 
handelsplatsen eller om det gäller någon 
annan typ av finansiellt instrument 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen och 
offentliggöra skälen för detta.
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Or. en

Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 470
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den behöriga myndigheten enligt 
föregående stycke anser att det är lämpligt, 
ska myndigheten om det gäller en aktie 
eller ett skuldebrev förbjuda eller begränsa 
personer att inleda blankningar på den 
handelsplatsen eller om det gäller någon 
annan typ av finansiellt instrument 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen.

Om den behöriga myndigheten enligt 
föregående stycke anser att det är lämpligt, 
får myndigheten om det gäller en aktie 
eller ett skuldebrev förbjuda eller begränsa 
personer att inleda blankningar på den 
handelsplatsen eller om det gäller någon 
annan typ av finansiellt instrument 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ha frihet att välja under vilka omständigheter de vill 
överväga ett börsstopp, såvida priset har sjunkit minst 10 procent.

Ändringsförslag 471
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärden ska gälla under en tid som 
inte får vara längre än fram till utgången 

utgår
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av handelsdagen efter den handelsdag då 
prisfallet inträffade.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ha frihet att välja under vilka omständigheter de vill 
överväga ett börsstopp, under förutsättning att priset har sjunkit minst 10 procent.

Ändringsförslag 472
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärden ska gälla under en tid som 
inte får vara längre än fram till utgången 
av handelsdagen efter den handelsdag då 
prisfallet inträffade.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 473
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärden ska gälla under en tid som 
inte får vara längre än fram till utgången 
av handelsdagen efter den handelsdag då 
prisfallet inträffade.

2. Åtgärden ska begränsas till en period
som är lämplig med hänsyn till 
priskollapsens omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 474
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Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärden ska gälla under en tid som 
inte får vara längre än fram till utgången 
av handelsdagen efter den handelsdag då
prisfallet inträffade.

2. Åtgärden ska begränsas till en tid som 
är lämplig med tanke på omfattningen av
prisfallet.

Or. de

Ändringsförslag 475
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärden ska gälla under föreliggande 
omständigheter eller vara föremål för 
undantag som anges av den behöriga 
myndigheten. Undantag kan i synnerhet 
anges för marketmakerfunktioner och 
primärmarknadsaktiviteter.

utgår

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ha frihet att välja under vilka omständigheter de vill 
överväga ett börsstopp, om priset har sjunkit minst 10 procent.

Ändringsförslag 476
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Fallet i värde ska vara minst tio procent 
när det gäller en aktie och för andra 
klasser av finansiella instrument ett värde 
som ska anges av kommissionen.

utgår

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ange 
värdefallet för andra finansiella 
instrument än aktier och därvid beakta de 
särskilda egenskaperna hos varje klass av 
finansiella instrument.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ha frihet att välja under vilka omständigheter de vill 
överväga ett börsstopp, om priset har sjunkit minst 10 procent.

Ändringsförslag 477
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Fallet i värde ska vara minst tio procent 
när det gäller en aktie och för andra 
klasser av finansiella instrument ett värde 
som ska anges av kommissionen.

4. Fallet i värde ska utformas av ESA 
(Esma) med tanke på att det finns 
betydande skillnader i volatilitet.

Or. en

Ändringsförslag 478
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Fallet i värde ska vara minst tio procent 
när det gäller en aktie och för andra 

4. Fallet i värde ska utformas av ESA 
(Esma) med tanke på att det finns 



PE456.805v02-00 80/103 AM\854948SV.doc

SV

klasser av finansiella instrument ett värde 
som ska anges av kommissionen.

betydande skillnader i volatilitet.

Or. en

Ändringsförslag 479
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Fallet i värde ska vara minst tio procent 
när det gäller en aktie och för andra 
klasser av finansiella instrument ett värde 
som ska anges av kommissionen.

4. Fallet i värde ska anges av den behöriga 
myndigheten från fall till fall.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 480
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 ange 
värdefallet för andra finansiella 
instrument än aktier och därvid beakta de 
särskilda egenskaperna hos varje klass av 
finansiella instrument.

utgår
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Or. en

Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 481
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tillsynsföreskrifter 
som anger metoden för att beräkna 
prisfallet på tio procent för aktier och det 
värdefall som avses i punkt 4 och som 
anges av kommissionen.

utgår

De tillsynsföreskrifter som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med artiklarna 
[7–7d] i förordning (EU) nr 
…/….[ESMA-förordningen].
ESMA ska lämna förslag till dessa 
tillsynsföreskrifter till kommissionen 
senast den [31 december 2011].

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ha frihet att välja under vilka omständigheter de vill 
överväga ett börsstopp, såvida priset har sjunkit minst 10 procent.

Ändringsförslag 482
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tillsynsföreskrifter 
som anger metoden för att beräkna 
prisfallet på tio procent för aktier och det 
värdefall som avses i punkt 4 och som 
anges av kommissionen.

utgår

De tillsynsföreskrifter som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med artiklarna 
[7–7d] i förordning (EU) nr 
…/….[ESMA-förordningen].
ESMA ska lämna förslag till dessa 
tillsynsföreskrifter till kommissionen 
senast den [31 december 2011].

Or. en

Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 483
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tillsynsföreskrifter 
som anger metoden för att beräkna 
prisfallet på tio procent för aktier och det 
värdefall som avses i punkt 4 och som 
anges av kommissionen.

utgår

Or. en
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Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 484
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESMA ska lämna förslag till dessa 
tillsynsföreskrifter till kommissionen 
senast den [31 december 2011].

utgår

Or. en

Motivering

Om en medlemsstats behöriga myndighet anser att så är lämpligt bör den uppmuntras att 
göra egna kontroller av volatiliteten, i syfte att uppskjuta utförandet när en aktiekurs rör sig 
på ett dramatiskt sätt. Det bör emellertid noteras att blankning inte bör förbjudas bara för att 
en aktiekurs har sjunkit mer än ett visst antal procent, eftersom vissa aktier är mycket mer 
volatila än andra, och stora prisfall kan uppstå av flera olika legitima orsaker.

Ändringsförslag 485
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder som vidtas enligt artiklarna 
16–18 ska gälla under en inledande 
period om högst tre månader från dagen 
för offentliggörandet av tillkännagivandet 
enligt artikel 21.

En åtgärd kan förlängas för ytterligare 
perioder om högst tre månader om skälen 
för att vidta åtgärden fortfarande är 
tillämpliga. Om åtgärden inte förlängs 
efter dessa tre månader ska den 
automatiskt upphöra att gälla.
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Or. en

Motivering

Det bör framgå av artikel 20 att en åtgärd kommer att upphöra att gälla såvida den inte 
förlängs enligt denna bestämmelse och att den endast får förlängas om det fortfarande finns 
skäl för att vidta åtgärden.

Ändringsförslag 486
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sådan åtgärd kan förlängas för 
ytterligare perioder om högst tre månader 
åt gången.

En sådan åtgärd kan förlängas för 
ytterligare perioder om högst tre månader 
åt gången om skälen för att vidta åtgärden 
fortfarande är tillämpliga. Om åtgärden 
inte förlängs efter dessa tre månader ska 
den automatiskt upphöra att gälla.

Or. en

Motivering

Det bör framgå av artikel 20 att en åtgärd kommer att upphöra att gälla såvida den inte 
förlängs enligt denna bestämmelse, och att den endast får förlängas om det fortfarande finns 
skäl för att vidta åtgärden enligt dessa regler.

Ändringsförslag 487
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sådan åtgärd kan förlängas för 
ytterligare perioder om högst tre månader 
åt gången.

En sådan åtgärd kan förlängas för en tid 
som är rimlig med hänsyn till 
marknadsstörningens omfattning.

Or. de
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Ändringsförslag 488
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sådan åtgärd kan förlängas för 
ytterligare perioder om högst tre månader 
åt gången.

En sådan åtgärd kan förlängas för 
ytterligare en period om det är lämpligt 
med hänsyn till marknadsstörningens 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 489
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att ha tagit emot en anmälan från 
en behörig myndighet om att förbjuda 
eller begränsa fysiska eller juridiska 
personer från att inleda en blankning av 
det finansiella instrumentet på den 
handelsplatsen eller på annat sätt 
begränsa transaktionerna i det finansiella 
instrumentet på den handelsplatsen för att 
förhindra ett okontrollerat prisfall för det 
finansiella instrumentet enligt artikel 19, 
får ESA (Esma) vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med artikel 9 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är nödvändig för att ge Esma en samordnande roll när det berörda 
finansiella instrumentet handlas på flera handelsplatser i Europa och var och en av dessa 
övervakas av sitt lands behöriga tillsynsmyndighet.



PE456.805v02-00 86/103 AM\854948SV.doc

SV

Ändringsförslag 490
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet planerar att 
vidta eller vidtar åtgärder i strid med 
ESMA:s yttrande enligt punkt 2 eller 
avstår från att vidta åtgärder i strid med 
ESMA:s yttrande enligt den punkten ska 
myndigheten på sin webbplats omedelbart 
offentliggöra ett tillkännagivande med en 
fullständig motivering av beslutet.

3. Om ESA (Esma) anser att en åtgärd 
bör införas på unionsnivå ska dess beslut 
vara bindande för behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Esma bör ha befogenhet att införa åtgärder på unionsnivå.

Ändringsförslag 491
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
ESMA:s befogenheter att ingripa

1. I enlighet med artikel [6a.5] i 
förordning (EU) nr …/….
[ESMA-förordning], ska ESMA om alla 
villkor i punkt 2 är uppfyllda vidta en eller 
flera av följande åtgärder:
(a) Kräva att fysiska eller juridiska 
personer som har korta nettopositioner i 
ett visst finansiellt instrument eller en 
klass av finansiella instrument anmäler 
den till en behörig myndighet eller 
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offentliggör information om denna 
position.
(b) Förbjuda eller införa villkor för 
fysiska eller juridiska personer som 
inleder en blankning eller en transaktion 
som skapar eller avser ett finansiellt 
instrument där en av effekterna av 
transaktionen är att ge den fysiska eller 
juridiska personen en ekonomisk fördel 
om priset på eller värdet av ett annat 
finansiellt instrument sjunker.
(c) Förbjuda fysiska eller juridiska 
personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation från en medlemsstat eller EU 
eller begränsa värdet för 
kreditswappspositioner som en fysisk eller 
juridisk person får inleda avseende en 
obligation från en medlemsstat eller 
unionen.
(d) Förhindra fysiska eller juridiska 
personer att inleda transaktioner i 
finansiella instrument eller begränsa 
värdet av transaktioner i det finansiella 
instrumentet som är tillåtet.
En åtgärd kan gälla under föreliggande 
omständigheterna eller vara föremål för 
undantag som anges av den behöriga 
myndigheten. Undantag kan i synnerhet 
anges för marketmakerfunktioner och 
primärmarknadsaktiviteter.
2. ESMA ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) De åtgärder som förtecknas i punkt 1 
a–d avvärjer ett hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller hela eller en del av 
unionens finansiella system och det finns 
gränsöverskridande konsekvenser.
(b) En behörig myndighet eller flera 
behöriga myndigheter har inte redan 
vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller 
så är de åtgärder som vidtagits inte 
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tillräckliga.
3. När ESMA vidtar de åtgärder som 
avses i punkt 1 ska ESMA beakta i vilken 
utsträckning åtgärden
(a) i betydande grad avvärjer hotet mot de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller hela eller en 
del av unionens finansiella system eller i 
betydande grad förbättrar den behöriga 
myndighetens möjlighet att övervaka 
hotet,
(b) inte skapar risk för 
regleringsarbitrage,
(c) inte har en skadlig effekt på de 
finansiella marknadernas effektivitet, 
inbegripet minskad likviditet på 
marknaderna, eller skapar osäkerhet för 
marknadsaktörerna som inte står i 
proportion till fördelarna med åtgärden.
Om en eller flera behöriga myndigheter 
har vidtagit en åtgärd enligt artikel 16, 17 
eller 18, får ESMA vidta någon av de 
åtgärder som avses i punkt 1 utan att 
utfärda det yttrande som föreskrivs i 
artikel 23.
4. Innan ESMA beslutar om att införa 
eller förlänga en åtgärd som avses i punkt 
1 ska ESMA om så är lämpligt samråda 
med Europeiska systemrisknämnden och 
andra behöriga myndigheter.
5. Innan ESMA beslutar om att införa 
eller förlänga en åtgärd som aves i punkt 
1 ska ESMA underrätta de behöriga 
myndigheterna om den planerade 
åtgärden. Anmälan ska innehålla 
uppgifter om de planerade åtgärderna, 
den klass av finansiella instrument och 
transaktioner som de ska tillämpas på, 
bevis som underbygger skälen och när 
åtgärderna ska träda i kraft.
6. Anmälan ska göras minst 24 timmar 
innan åtgärden är avsedd att träda i kraft 
eller förlängas. Under exceptionella 
omständigheter får ESMA göra en 
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anmälan mindre än 24 timmar innan 
åtgärden ska träda i kraft om det inte är 
möjligt att ge 24 timmars varsel.
7. ESMA ska på sin webbplats 
offentliggöra ett tillkännagivande av alla 
beslut om att införa eller förlänga en 
åtgärd som avses i punkt 1.
Tillkännagivandet ska minst innehålla 
följande uppgifter:
(a) De åtgärder som införs, inbegripet de 
instrument och den klass av transaktioner 
som de gäller och hur länge åtgärderna 
ska pågå.
(b) Varför ESMA anser att det är 
nödvändigt att införa åtgärderna, 
inbegripet bevis som underbygger skälen.
8. En åtgärd ska träda i kraft när 
tillkännagivandet offentliggjorts eller vid 
en tidpunkt som anges i tillkännagivandet 
efter dess offentliggörande och får endast 
gälla för transaktioner som inleds efter 
det att åtgärden trätt i kraft.
9. ESMA ska ompröva sina åtgärder 
enligt punkt 1 med lämpliga intervall och 
minst var tredje månad. Om en åtgärd 
inte förlängs efter denna period om tre 
månader upphör den automatiskt att 
gälla. Punkterna 2–8 ska tillämpas på 
förlängning av åtgärderna.
10. En åtgärd som ESMA antar enligt 
denna artikel ska ha företräde framför 
tidigare åtgärder som vidtagits av en 
behörig myndighet enligt avsnitt 1.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse sträcker sig längre än de befogenheter som fastställdes för Esma i 
KOM(2009)0503. Esmas roll bör begränsas till samordning enligt artikel 23. Det är inte 
lämpligt att Esma ska kunna ingripa direkt och ålägga fysiska och juridiska personer 
skyldigheter. Detta skulle ge Esma en betydande allmän bestämmanderätt på ett mycket 
känsligt politikområde som inte är tillåtet enligt fördraget.
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Ändringsförslag 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kräva att fysiska eller juridiska 
personer som har korta nettopositioner i ett 
visst finansiellt instrument eller en klass 
av finansiella instrument anmäler den till 
en behörig myndighet eller offentliggör 
information om denna position.

(a) Kräva att fysiska eller juridiska 
personer som har korta nettopositioner i en 
aktie som är upptagen till handel på en 
handelsplats anmäler den till en behörig 
myndighet eller offentliggör information 
om denna position ovanför de trösklar som 
avses i artikel 7.2.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ge de behöriga myndigheterna omfattande befogenheter att begränsa 
handeln i ospecificerade finansiella instrument när det inte finns några tecken på att 
blankning av sådana instrument har bidragit till finansiell instabilitet. Att kräva 
offentliggörande i efterhand, dvs. vid lägre trösklar när detta inte förväntades vid den 
tidpunkt då transaktionen inleddes, skapar osäkerhet men också negativa effekter med 
avseende på offentliggöranden, dvs. short squeeze osv.

Ändringsförslag 493
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbjuda fysiska eller juridiska 
personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation från en medlemsstat eller EU 
eller begränsa värdet för 
kreditswappspostioner som en fysisk eller 
juridisk person får inleda avseende en 
obligation från en medlemsstat eller 
unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 494
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbjuda fysiska eller juridiska 
personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation från en medlemsstat eller EU 
eller begränsa värdet för 
kreditswappspostioner som en fysisk eller 
juridisk person får inleda avseende en 
obligation från en medlemsstat eller
unionen.

(c) Förbjuda fysiska eller juridiska 
personer att inleda 
kreditswappstransaktioner som avser en 
obligation från en medlemsstat, EU eller 
en systemviktig institution som har sitt 
säte eller är etablerad i unionen, eller 
begränsa värdet för kreditswappspostioner 
som en fysisk eller juridisk person får 
inleda avseende en obligation från en 
medlemsstat, unionen eller en systemviktig 
institution som har sitt säte eller är 
etablerad i unionen.

Or. de

Ändringsförslag 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förhindra fysiska eller juridiska 
personer att inleda transaktioner i 
finansiella instrument eller begränsa 
värdet av transaktioner i det finansiella 
instrumentet som är tillåtet.

utgår

Or. en

Motivering

Avsikten med punkt 1 d verkar vara att inkludera kreditswappar, men formuleringen är inte 
acceptabel.



PE456.805v02-00 92/103 AM\854948SV.doc

SV

Ändringsförslag 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En åtgärd kan gälla under föreliggande 
omständigheterna eller vara föremål för 
undantag som anges av den behöriga 
myndigheten. Undantag kan i synnerhet 
anges för marketmakerfunktioner och 
primärmarknadsaktiviteter.

Åtgärden kan gälla under förevarande 
omständigheter eller vara föremål för 
undantag som anges av de behöriga 
myndigheterna. Undantag kan i synnerhet 
anges för marketmakerfunktioner och 
primärmarknadsaktiviteter.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att bevilja undantag för marknadsgaranter och primarydealers. Den nya 
formuleringen innebär att det kommer att vara myndigheterna i medlemsstaterna som ska 
avgöra vem som betraktas som marknadsgarant i respektive land.

Ändringsförslag 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ESMA beslutar om att införa eller 
förlänga en åtgärd som avses i punkt 1 ska 
ESMA om så är lämpligt samråda med 
Europeiska systemrisknämnden och andra 
behöriga myndigheter.

4. Innan ESA (Esma) beslutar om att 
införa eller förlänga en åtgärd som avses i 
punkt 1 ska ESA (Esma) samråda med 
Europeiska systemrisknämnden och om så 
är lämpligt med andra behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Eftersom ett beslut från Esma om att införa en åtgärd mot blankning får följder för den 
finansiella stabiliteten kan det vara lämpligt att alltid begära ett yttrande från ESRB.
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Ändringsförslag 498
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Närmare angivande av negativa 

händelser eller utvecklingar
Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 anta 
bestämmelser om kriterier och faktorer 
som ska beaktas av de behöriga 
myndigheterna och ESMA för att 
fastställa när de negativa händelser eller 
utvecklingar som avses i artiklarna 16, 17, 
18 och 23 och de hot som avses i artikel 
24.2 a har uppkommit.

Or. en

Motivering

Det är inte möjligt eller lämpligt att i förväg försöka fastställa alla kriterier och faktorer som 
kan göra att en behörig myndighet drar slutsatsen att negativa händelser eller utvecklingar 
har uppkommit. Det ligger i nödsituationens natur att den kan vara resultatet av oförutsedda 
omständigheter, och den föreslagna bestämmelsen i nivå 2-lagstiftning skulle begränsa 
medlemsstaternas möjlighet att vidta lämpliga åtgärder i nödsituationer.

Ändringsförslag 499
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESMA får på begäran av en eller flera 
behöriga myndigheter eller på eget initiativ 
genomföra en utredning om ett särskilt 
problem eller en metod i samband med 
blankning eller användning av 
kreditswappar för att bedöma om 

ESA (Esma) får på begäran av en eller 
flera behöriga myndigheter, 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen, eller på eget initiativ, 
genomföra en utredning om ett särskilt 
problem eller en metod i samband med 
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problemet eller metoden innebär ett 
potentiellt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i 
EU.

blankning eller användning av 
kreditswappar för att bedöma om 
problemet eller metoden innebär ett 
potentiellt hot mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i EU och 
rekommendera lämpliga åtgärder till de 
berörda behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Befogenheten måste vara förenlig med artikel 22.4 i Esma-förordningen: ”Myndigheten får 
på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, rådet, Europaparlamentet, kommissionen 
eller på eget initiativ undersöka en särskild typ av finansiella institut, produkttyp eller typ av 
beteende för att bedöma potentiella hot mot stabiliteten i det finansiella systemet och 
rekommendera åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.”

Ändringsförslag 500
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESMA ska offentliggöra en rapport om 
sina resultat och eventuella 
rekommendationer om frågan eller 
metoden.

ESA (Esma) ska offentliggöra en rapport 
om sina resultat och eventuella 
rekommendationer om frågan eller 
metoden inom tre månader från den dag 
då utredningen inleddes.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att Esma är ansvars- och redovisningsskyldigt och att rapporten offentliggörs i 
tid.

Ändringsförslag 501
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tystnadsplikt ska gälla alla fysiska eller 
juridiska personer som arbetar eller har 
arbetat för den behöriga myndigheten eller 
för någon myndighet eller fysisk eller 
juridisk person till vilken den behöriga 
myndigheten har delegerat uppgifter, 
inklusive av myndigheten anlitade 
revisorer och sakkunniga. Information som 
omfattas av tystnadsplikt får inte lämnas ut 
till annan fysisk eller juridisk person eller 
myndighet, utom när så krävs i samband 
med rättsliga åtgärder.

1. Tystnadsplikt ska gälla alla fysiska eller 
juridiska personer som arbetar eller har 
arbetat för den behöriga myndigheten eller 
för någon myndighet eller fysisk eller 
juridisk person till vilken den behöriga 
myndigheten har delegerat uppgifter, 
inklusive av myndigheten anlitade 
revisorer och sakkunniga. Konfidentiell 
information som omfattas av tystnadsplikt 
får inte lämnas ut till annan fysisk eller 
juridisk person eller myndighet, utom när 
så krävs i samband med rättsliga åtgärder.

Or. en

Motivering

En bättre strategi är att först fastställa vilken information som är konfidentiell och sedan slå 
fast att informationen även omfattas av tystnadsplikt. Det verkar överdrivet att all information 
automatiskt ska anses vara konfidentiell eftersom en del information som utbyts mellan 
behöriga myndigheter kan vara fullkomligt harmlös.

Ändringsförslag 502
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information som utbyts mellan 
behöriga myndigheter enligt denna 
förordning ska anses omfattas av 
tystnadsplikt, utom då den behöriga 
myndigheten när informationen lämnas 
anger att informationen får lämnas ut eller 
då så krävs för rättsliga åtgärder.

2. All information som utbyts mellan 
behöriga myndigheter enligt denna 
förordning som avser affärsmässiga eller 
operativa villkor och andra ekonomiska 
eller personliga förhållanden ska under 
högst 20 år anses vara konfidentiell och 
omfattas av tystnadsplikt, utom då den 
behöriga myndigheten när informationen 
lämnas anger att informationen får lämnas 
ut.

Or. en
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Motivering

En bättre strategi är att först fastställa vilken information som är konfidentiell och sedan slå 
fast att informationen även omfattas av tystnadsplikt. Det verkar överdrivet att all information 
automatiskt ska anses vara konfidentiell eftersom en del information som utbyts mellan 
behöriga myndigheter kan vara fullkomligt harmlös.

Ändringsförslag 503
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska informera 
ESMA om varje framställan som avses i 
första stycket. Vid utredningar eller 
kontroller med gränsöverskridande 
konsekvenser ska ESMA samordna 
utredningen eller kontrollen.

Den behöriga myndigheten ska informera 
ESA (Esma) om varje framställan som 
avses i första stycket.

Or. en

Motivering

Det är oklart varför Esma skulle behöva samordna utredningar eller kontroller med 
gränsöverskridande effekter. Samarbetet mellan regleringsmyndigheterna är redan 
väletablerat på det här området. Den enda uppgift som Esma bör ha är om en 
regleringsmyndighet inte samarbetar, i strid med denna förordning.

Ändringsförslag 504
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska informera 
ESMA om varje framställan som avses i 
första stycket. Vid utredningar eller 
kontroller med gränsöverskridande 
konsekvenser ska ESMA samordna 
utredningen eller kontrollen.

Den behöriga myndigheten ska informera 
ESA (Esma) om varje framställan som 
avses i första stycket. Vid utredningar eller 
kontroller med gränsöverskridande 
konsekvenser ska ESA (Esma) på begäran 
av en behörig myndighet samordna 
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utredningen eller kontrollen.

Or. en

Motivering

Det är inte nödvändigt att Esma samordnar utredningar om behöriga myndigheter kan sköta 
detta själva.

Ändringsförslag 505
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ingå 
samarbetsavtal med behöriga myndigheter 
i tredjeländer om utbyte av information 
med dessa myndigheter, fullgörandet av 
förpliktelser som uppkommer enligt denna 
förordning i tredjeländer och om att dessa 
myndigheter ska vidta liknande åtgärder 
för att komplettera de åtgärder som vidtas 
enligt kapitel V i denna förordning.

1. De behöriga myndigheterna ska efter 
bästa förmåga ingå samarbetsavtal med 
behöriga myndigheter i tredjeländer om 
utbyte av information med dessa 
myndigheter, fullgörandet av förpliktelser 
som uppkommer enligt denna förordning i 
tredjeländer och om att dessa myndigheter 
ska vidta liknande åtgärder för att 
komplettera de åtgärder som vidtas enligt 
kapitel V i denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta är en förbättring av texten, vilken annars innehåller ett rättsligt krav för de behöriga 
myndigheterna att ingå samarbetsavtal, och inte är tydlig med vad som händer om detta inte 
sker. Det bör också förtydligas att samarbetsarrangemang inte får leda till vissa skyldigheter 
för medlemsstaterna, t.ex. att vidta ömsesidiga åtgärder, eftersom detta skulle kunna stå i 
strid med medlemsstaternas grundlagar och den här förordningen.

Ändringsförslag 506
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. ESMA ska samordna utarbetandet av 
samarbetsavtal mellan de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och de 
behöriga myndigheterna i tredjeländer. För
detta ändamål ska ESMA utarbeta ett 
standardavtal som kan användas av de 
behöriga myndigheterna.

2. ESA (Esma) ska samordna utarbetandet 
av samarbetsarrangemang mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och de behöriga myndigheterna i 
tredjeländer. För detta ändamål ska ESA 
(Esma) utarbeta ett standardavtal som kan 
användas av de behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta är en förbättring av texten, vilken annars innehåller ett rättsligt krav för de behöriga 
myndigheterna att ingå samarbetsavtal, och inte är tydlig med vad som händer om detta inte 
sker. Det bör också förtydligas att samarbetsarrangemang inte får leda till vissa skyldigheter 
för medlemsstaterna, t.ex. att vidta ömsesidiga åtgärder, eftersom detta skulle kunna stå i 
strid med medlemsstaternas grundlagar och den här förordningen.

Ändringsförslag 507
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska ingå 
samarbetsavtal om utbyte av information 
med de behöriga myndigheterna i 
tredjeländer enbart om den utlämnade 
informationen omfattas av garantier om 
tystnadsplikt som minst motsvarar dem 
som anges i artikel 29. Ändamålet med ett 
sådant informationsutbyte måste vara att 
utföra de uppgifter som åligger de behöriga 
uppgifterna.

3. De behöriga myndigheterna får inte
inleda samarbetsarrangemang med 
tredjeländer som leder till andra 
skyldigheter för medlemsstaterna än att 
lämna information. 
Samarbetsarrangemang avseende utbyte 
av information får inledas enbart om den 
utlämnade informationen omfattas av 
garantier om tystnadsplikt som minst 
motsvarar dem som anges i artikel 29. 
Ändamålet med ett sådant 
informationsutbyte måste vara att utföra de 
uppgifter som åligger de behöriga 
uppgifterna.

Or. en
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Motivering

Detta är en förbättring av texten, vilken annars innehåller ett rättsligt krav för de behöriga 
myndigheterna att ingå samarbetsavtal, och inte är tydlig med vad som händer om detta inte 
sker. Det bör också förtydligas att samarbetsarrangemang inte får leda till vissa skyldigheter 
för medlemsstaterna, t.ex. att vidta ömsesidiga åtgärder, eftersom detta skulle kunna stå i 
strid med medlemsstaternas grundlagar och den här förordningen.

Ändringsförslag 508
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får till tredjeland överföra 
uppgifter och analys av uppgifter om de 
villkor som föreskrivs i artikel 25 eller 26 i 
direktiv 95/46/EG är uppfyllda och endast 
från fall till fall. Den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten ska 
kontrollera att överföringen är nödvändig 
för denna förordning. Det tredjelandet får 
inte överföra uppgifter till ett annat 
tredjeland utan skriftligt godkännande av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten.

Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får till tredjeland överföra 
uppgifter och analys av uppgifter om de 
villkor som föreskrivs i artikel 25 eller 26 i 
direktiv 95/46/EG är uppfyllda och endast 
från fall till fall. Den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten ska 
kontrollera att överföringen är nödvändig 
för denna förordning. Överföringen av 
uppgifter får ske endast om tredjelandet 
garanterar att uppgifterna inte kommer 
att överföras till ett annat tredjeland utan 
skriftligt godkännande av den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ett förslag till förbättring eftersom det verkar olämpligt att låta själva förordningen ålägga 
tredjelandet skyldigheter.

Ändringsförslag 509
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får endast utlämna 
information som erhållits från en annan 
medlemsstat till en behörig myndighet i ett 
tredjeland om den har fått uttryckligt 
medgivande i fråga om detta av den 
behöriga myndighet som överlämnade 
informationen och, i tillämpliga fall, om 
informationen utlämnas endast i de syften 
för vilka den myndigheten gav sitt 
medgivande.

Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får endast utlämna 
information som är konfidentiell enligt 
artikel 29 och som erhållits från en annan 
medlemsstat till en behörig myndighet i ett 
tredjeland om den har fått uttryckligt 
medgivande i fråga om detta av den 
behöriga myndighet som överlämnade 
informationen och, i tillämpliga fall, om 
informationen utlämnas endast i de syften 
för vilka den myndigheten gav sitt 
medgivande.

Or. en

Motivering

En bättre strategi är att först fastställa vilken information som är konfidentiell (se förslaget 
angående artikel 29) och sedan slå fast att informationen även omfattas av tystnadsplikt.

Ändringsförslag 510
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
administrativa åtgärder, påföljder och böter 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta alla 
erforderliga åtgärder för att se till att de 
tillämpas. Åtgärderna, påföljderna och 
böterna ska vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

På basis av riktlinjer som antagits av ESA 
(Esma) och med beaktande av 
kommissionens meddelande om att 
förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn ska
medlemsstaterna fastställa regler om 
administrativa åtgärder, påföljder och böter 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta alla 
erforderliga åtgärder för att se till att de 
tillämpas. Åtgärderna, påföljderna och 
böterna ska vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

Or. en
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Ändringsförslag 511
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
administrativa åtgärder, påföljder och böter 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta alla 
erforderliga åtgärder för att se till att de 
tillämpas. Åtgärderna, påföljderna och 
böterna ska vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

Medlemsstaterna ska i enlighet med de 
grundläggande principerna i sin 
nationella lagstiftning fastställa regler om 
administrativa åtgärder, påföljder och böter 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta alla 
erforderliga åtgärder för att se till att de 
tillämpas. Åtgärderna, påföljderna och 
böterna ska vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

Or. en

Motivering

Den här artikeln behöver preciseras för att undvika en tolkning som eventuellt kan strida mot 
de grundläggande principerna i medlemsstaternas författningar.

Ändringsförslag 512
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast
den [1 juli 2012] och ska utan dröjsmål 
anmäla varje följande ändring som 
påverkar dem.

Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till ESA (ESMA) och 
kommissionen den [1 juli 2012] och ska 
utan dröjsmål anmäla varje följande 
ändring som påverkar dem.

Or. en

Ändringsförslag 513
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Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen 
efter diskussioner med de behöriga 
myndigheterna och ESMA rapportera till 
rådet och Europaparlamentet om

Senast den 30 juni 2013 ska kommissionen 
efter diskussioner med de behöriga 
myndigheterna och ESA (ESMA)
rapportera till Europaparlamentet och rådet
om

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om offentliggörande i artikel 7 får omfattande konsekvenser för 
finansmarknadernas verksamhet och det är nödvändigt att de ses över så snart som möjligt 
för att bedöma deras ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 514
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lämpligheten av rapporterings- och 
offentliggörandetrösklarna i artiklarna 5, 7 
och 8,

(a) lämpligheten av rapporterings- och 
offentliggörandetrösklarna i artiklarna 5 
och 8,

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om offentliggörande i artikel 7 får omfattande konsekvenser för 
finansmarknadernas verksamhet och det är nödvändigt att de ses över så snart som möjligt 
för att bedöma deras ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 515
Markus Ferber

Förslag till förordning
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Artikel 40 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) lämpligheten av kravet på 
offentliggörande och 
offentliggörandetrösklarna i artikel 7, 
särskilt med avseende på deras 
konsekvenser för likviditeten och 
volatiliteten på finansmarknaderna, 

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om offentliggörande i artikel 7 får omfattande konsekvenser för 
finansmarknadernas verksamhet och det nödvändigt att de ses över så snart som möjligt för 
att bedöma deras ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 516
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, med beaktande av 
ESA:s (Esmas) yttrande, fastställa 
harmoniserade regler om administrativa 
åtgärder, påföljder och böter för 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning. 

Or. en


