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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse 
aspekter af credit default swaps
(KOM(2010)0482 – C7–0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0482),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0264/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 37,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget 
(A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

krav, der indføres, skal gøre noget ved de 
identificerede risici uden at øve skadelig 
indflydelse på, hvordan finansmarkederne 
i EU fungerer. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ud over at fokusere på at lovregulere 
købersiden af credit default swaps-
markederne bør Kommissionen senest den 
1. januar 2012 aflægge beretning til 
Parlamentet og Rådet om børshandlernes 
aktiviteter på sælgersiden af credit default 
swaps-markedet med henblik på at sikre, 
at de er solvente i tilfælde af en 
kredithændelse, og bør fremsætte 
eventuelle hensigtsmæssige forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Råvaremarkeder og navnlig 
landbrugsmarkeder er ikke omfattet af 
denne forordnings anvendelsesområde. 
Eftersom visse af de risici, der opregnes i 
denne forordning, også er til stede på 
disse markeder, bør Kommissionen senest 
den 1. januar 2012 aflægge beretning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
bestående risici på disse markeder under 
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hensyntagen til deres specifikke træk og 
bør fremsætte eventuelle hensigtsmæssige 
forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
omfatte meddelelse om gearede lange 
positioner for at muliggøre løbende 
overvågning af positioner.

Or. en

Begrundelse

Gearede lange positioner indebærer de samme risici som korte positioner.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Meddelelse til tilsynsmyndighederne 
om betydelige korte nettopositioner 
relateret til statsobligationer er vigtig 
information, som kan støtte 
tilsynsmyndighedernes overvågning af, 
hvorvidt sådanne positioner faktisk skaber 
systemiske risici eller anvendes til 
misbrug. Der bør derfor være regler om 
underretning af tilsynsmyndigheder med 
hensyn til betydelige korte nettopositioner 
relateret til statsobligationer i Unionen. Et 
sådant krav skal kun omfatte direkte 
meddelelse til tilsynsmyndighederne uden 
offentliggørelse, da offentliggørelse af 

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

offentliggørelse, da offentliggørelse af 
oplysninger til markedet om sådanne 
instrumenter kan have en negativ virkning 
på markedet for stats- eller 
erhvervsobligationer, hvor likviditeten 
allerede er nedsat. Et eventuelt krav skal 
omfatte underretning om betydelige 
eksponeringer for udstedere af stats- og 
erhvervsobligationer ved brug af credit 
default swaps.

Or. en

Begrundelse

Erhvervsobligationer og relaterede credit default swaps bør være omfattet af den samme 
meddelelsesordning som statsobligationer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at tilgodese hensynet til lige konkurrencevilkår i hele EU bør mærkning gælde for alle 
korte ordrer, uanset hvor de kan handles. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Økonomisk set er køb af credit default 
swaps uden at have en lang position 
i underliggende stats- eller 
erhvervsobligationer være det samme som 



PR\840448DA.doc 11/85 PE454.372v01-00

DA

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at positionerne kan overvåges 
løbende, bør 
gennemsigtighedsforpligtelserne også 
omfatte meddelelse om og/eller 
offentliggørelse af, om en ændring i en kort 
nettoposition betyder en stigning eller et 
fald over eller under visse tærskler.

(14) For at positionerne kan overvåges 
løbende, bør 
gennemsigtighedsforpligtelserne også 
omfatte meddelelse om og/eller 
offentliggørelse af, om en ændring i en kort 
nettoposition eller en gearet lang 
nettoposition betyder en stigning eller et 
fald over eller under visse tærskler.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Udækket short selling af aktier og 
statsobligationer kan øge den potentielle 
risiko for manglende afvikling, volatilitet 
og markedsmisbrug. For at reducere 
sådanne risici er det hensigtsmæssigt at 
basere short selling på tidligere lånte 
værdipapirer eller værdipapirer med 
hvilke, lånet er garanteret. Det er også 
hensigtsmæssigt at inkludere krav i 
forbindelse med dækningskøb og bøder for 
manglende afvikling af transaktioner i 
disse instrumenter. Procedurerne for 
dækningskøb og kravene vedrørende sen 
afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin. 
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afvikling bør omfatte grundlæggende 
standarder med hensyn til 
afviklingsdisciplin. 

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Credit default swaps for 
statsobligationer skal baseres på 
princippet om forsikringsmæssig 
interesse. Udækkede positioner i credit 
default swaps for statsobligationer skal 
derfor være forbudt.

Or. en

Begrundelse

Credit default swaps for statsobligationer skal kun bruges til risikodækning. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Market making-aktiviteter spiller en 
afgørende rolle, fordi de bringer likviditet 
til markeder i Unionen, og market makers 
skal kunne tage korte positioner for at leve 
op til denne rolle. Hvis sådanne aktiviteter 
pålægges krav, kan det betyde en alvorlig 
begrænsning af deres evne til at skabe 
likviditet, og det kan have en betydelig 
negativ indvirkning på effektiviteten på
markederne i Unionen. I øvrigt forventes 
det, at market makers kun tager betydelige 
korte positioner i meget korte perioder. 

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

perioder. Fysiske eller juridiske personer, 
der er involveret i sådanne aktiviteter, bør 
derfor undtages fra krav, der kan hæmme 
deres evne til at udføre en sådan funktion 
og dermed påvirke EU-markederne 
negativt. For at indfange tilsvarende 
enheder i tredjelande er det nødvendigt 
med en procedure for at vurdere 
ækvivalensen af markeder i tredjelande. 
Undtagelsen bør gælde for de forskellige 
typer af market making-aktiviteter, men 
ikke handel for egen regning. Der er 
desuden fastsat en fritagelse for visse 
aktiviteter på det primære marked, f.eks. 
aktiviteter, der vedrører statsobligationer 
og stabiliseringsordninger, da disse 
aktiviteter er vigtige og bidrager til, at 
markederne fungerer effektivt. De 
kompetente myndigheder skal have 
meddelelse om brugen af fritagelser og 
skal have beføjelse til at forbyde en fysisk 
eller juridisk person at bruge en fritagelse, 
hvis den pågældende ikke opfylder de 
relevante kriterier for fritagelsen. 
Kompetente myndigheder skal også 
regelmæssigt anmode om oplysninger fra 
den fysiske eller juridiske person for at 
overvåge den pågældendes brug af 
fritagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

hensigtsmæssigt, i en periode på 24 timer 
for at hindre et forstyrrende fald i kursen 
på det pågældende instrument. 

Or. en

Begrundelse

Det er inkonsekvent at begrænse muligheden for short selling til blot ét bestemt 
handelssystem, eftersom problemet skyldes et bestemt finansielt instrument og ikke et bestemt 
handelssystem.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) De kompetente myndigheder vil 
ganske vist ofte være i den bedste position 
til at overvåge og til hurtigt at reagere på 
en ugunstig hændelse eller udvikling, men 
ESMA bør også have beføjelse til selv at 
træffe foranstaltninger, når short selling og 
andre relaterede aktiviteter truer finansielle 
markeders rette funktion og integritet eller 
stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen, når der er 
grænseoverskridende konsekvenser, og når 
tilstrækkelige foranstaltninger ikke er 
truffet af kompetente myndigheder for at 
håndtere truslen. ESMA bør så vidt muligt 
rådføre sig med det Europæiske Udvalg 
for Systemiske Risici og andre relevante 
myndigheder, når foranstaltningen kan 
have virkninger, der rækker ud over de 
finansielle markeder, som det kan være 
tilfældet med råvarederivater, der anvendes 
til at afdække fysiske positioner. 

(25) De kompetente myndigheder vil 
ganske vist ofte være i den bedste position 
til at overvåge og til hurtigt at reagere på 
en ugunstig hændelse eller udvikling, men 
ESA (ESMA) bør også have beføjelse til 
selv at træffe foranstaltninger, når short 
selling og andre relaterede aktiviteter truer 
finansielle markeders rette funktion og 
integritet eller stabiliteten i dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen, når 
der er grænseoverskridende konsekvenser, 
og når tilstrækkelige foranstaltninger ikke 
er truffet af kompetente myndigheder for at 
håndtere truslen. ESA (ESMA) bør så vidt 
muligt underrette det Europæiske Udvalg 
for Systemiske Risici (ESRB), oprettet i 
henhold til forordning (EU) nr. …/2010 
[ESRB], og andre relevante myndigheder, 
når foranstaltningen kan have virkninger, 
der rækker ud over de finansielle markeder, 
som det kan være tilfældet med 
råvarederivater, der anvendes til at 
afdække fysiske positioner. 

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) ESM (ESMA) bør have en generel 
beføjelse til at foretage en undersøgelse af 
en problemstilling eller praksis i 
forbindelse med short selling eller brugen 
af credit default swaps for at vurdere, om 
den pågældende problemstilling eller 
praksis udgør en eventuel trussel mod den 
finansielle stabilitet eller markedstilliden. 
ESA (ESMA) bør offentliggøre en rapport, 
der fremlægger resultaterne af de 
undersøgelser, den gennemfører. ESA 
(ESMA) skal også have mulighed for at 
foretage kontrolbesøg.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender, 
navnlig retten til beskyttelse af personlige 
oplysninger, jf. artikel 16 i traktaten og i 
artikel 8 i charteret. Især er 
gennemsigtighed med hensyn til betydelige 
korte nettopositioner, herunder 
offentliggørelse, når dette er bestemt i 
forordningen, nødvendig af hensyn til 
stabilitet på de finansielle markeder og 
beskyttelse af investorerne. Med en sådan 
gennemsigtighed kan 

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

gennemsigtighed kan 
tilsynsmyndighederne overvåge brugen af 
short selling i forbindelse med 
misbrugsstrategier og konsekvenserne for 
markedernes funktion. Ydermere kan en 
sådan gennemsigtighed bidrage til at undgå 
informationsasymmetri og sikre, at alle 
markedsdeltagere er tilstrækkeligt 
informeret om, i hvilket omfang short 
selling påvirker kurserne. Enhver 
udveksling eller videregivelse af 
oplysninger fra kompetente myndigheder
bør være i overensstemmelse med reglerne 
om videregivelse af personoplysninger som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Enhver udveksling 
eller videregivelse af oplysninger, som 
ESA (ESMA) foretager, bør være 
i overensstemmelse med reglerne om 
overførelse af personoplysninger i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i EU-institutionerne og 
-organerne og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger, der bør gælde for behandling 
af personoplysninger som defineret 
i nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sørge 

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

for, at de gennemføres. Sådanne sanktioner 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. ESA (ESMA) skal 
bistå medlemsstaterne i bestræbelserne på 
harmonisering vedrørende sanktioner. 
ESA (ESMA) skal også underrettes om 
alle sanktioner, som medlemsstaterne 
træffer.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. 
traktatens artikel 290. Der bør bl.a. 
vedtages delegerede retsakter med hensyn 
til detaljer om beregning af korte
positioner, når en fysisk eller juridisk 
person har en udækket position i en credit 
default swap-transaktion, tærskler for 
meddelelse og offentliggørelse samt 
yderligere specificering af kriterier og 
faktorer ved bestemmelse af, hvornår en 
ugunstig hændelse eller udvikling udgør en 
alvorlig trussel mod den finansielle 
stabilitet eller markedstilliden i en 
medlemsstat eller i Unionen.

(34) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
290 i TEUF. Der bør bl.a. vedtages 
delegerede retsakter med hensyn til detaljer 
om beregning af nettopositioner, når en 
fysisk eller juridisk person har en udækket 
position i en credit default swap-
transaktion, tærskler for meddelelse og 
offentliggørelse samt yderligere 
specificering af kriterier og faktorer ved 
bestemmelse af, hvornår en ugunstig 
hændelse eller udvikling udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
markedstilliden i en medlemsstat eller i 
Unionen. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. ESA (ESMA) 
skal have en central rolle i udarbejdelsen 
af delegerede retsakter ved at rådgive 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) gældsinstrumenter udstedt af et 
selskab med hovedkontor i EU, og hvis 
aktier er optaget til handel i et 
handelssystem inden for Unionen, og de 
derivater, der er opregnet i bilag I, afsnit 
C, punkt 4) til 10), til direktiv 2004/39/EF, 
som vedrører sådanne gældsinstrumenter. 

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "autoriseret primary dealer": en fysisk 
eller juridisk person, der har underskrevet 
en aftale med en udsteder af 
statsobligationer, hvorefter den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
forpligter sig til at handle som ordregiver i 
forbindelse med aktiviteter på det primære 
og sekundære marked, hvad angår 
obligationer udstedt af den pågældende 
udsteder

a) "autoriseret primary dealer": en fysisk 
eller juridisk person, der har underskrevet 
en aftale med en udsteder af 
statsobligationer eller 
erhvervsobligationer, hvorefter den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
forpligter sig til at handle som ordregiver i 
forbindelse med aktiviteter på det primære 
og sekundære marked, hvad angår 
obligationer udstedt af den pågældende 
udsteder

Or. en
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "erhvervsobligation": et 
gældsinstrument udstedt af et selskab med 
hovedkontor i EU og hvis aktier er optaget 
til handel i et handelssystem inden for 
Unionen

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "udstedt erhvervsobligation": et 
gældsinstrument udstedt af et selskab med 
hovedkontor i EU og hvis aktier er optaget 
til handel i et handelssystem inden for 
Unionen 

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) i relation til selskabsobligationer 
udstedt af eller en credit default swap 
relateret til en forpligtelse påhvilende et 
selskab med hovedkontor i EU, og hvis 
aktier er optaget til handel i et 
handelssystem inden for Unionen: den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
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hvor selskabet har hovedkontor 

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) i relation til andre finansielle 
instrumenter end dem, der er nævnt under 
nr. i) eller ii): den kompetente myndighed 
for det pågældende finansielle instrument 
som defineret i artikel 2, stk. 7, 
i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 og bestemt i overensstemmelse 
med kapitel III i nævnte forordning

iii) i relation til andre finansielle 
instrumenter end dem, der er nævnt under 
nr. i), ii) eller iia): den kompetente 
myndighed for det pågældende finansielle 
instrument som defineret i artikel 2, stk. 7, 
i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 og bestemt i overensstemmelse 
med kapitel III i nævnte forordning

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o – led iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) i relation til et finansielt instrument, der 
ikke er dækket under nr. i), ii) eller iii): den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor det finansielle instrument første gang 
blev optaget til handel i et handelssystem

iv) i relation til et finansielt instrument, der 
ikke er dækket under nr. i), ii), iia) eller 
iii): den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor det finansielle 
instrument første gang blev optaget til 
handel i et handelssystem

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 
og underlagt betingelserne i artikel 37 og 
38 indføre foranstaltninger, der 
specificerer de definitioner, som er fastlagt 
i stk. 1, især specificering af, hvornår en 
fysisk eller juridisk person anses for at eje 
et finansielt instrument som angivet i 
definitionen af short selling i stk. 1, litra p).

2. Kommissionen indfører ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 36 
og underlagt betingelserne i artikel 37 og 
38 foranstaltninger, der specificerer de 
definitioner, som er fastlagt i stk. 1, især 
specificering af, hvornår en fysisk eller 
juridisk person anses for at eje et finansielt 
instrument som angivet i definitionen af 
short selling i stk. 1, litra p).

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ved short selling af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
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medlemsstaten eller af Unionen medlemsstaten eller af Unionen eller et 
selskab med hovedkontor i EU, og hvis 
aktier er optaget til handel i et 
handelssystem inden for Unionen

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ved besiddelse af en aktie udstedt af et 
selskab eller et gældsinstrument udstedt af 
medlemsstaten eller af Unionen eller et 
selskab med hovedkontor i EU, og hvis 
aktier er optaget til handel i et 
handelssystem inden for Unionen

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses en gearet position for lang, hvis den 
i tilfælde af en forhøjelse af prisen på 
eller værdien af en aktie eller et 
gældsinstrument giver en finansiel fordel 
for en fysisk eller juridisk person af større 
omfang end den finansielle fordel, der 
opstår ved en forhøjelse af prisen på eller 
værdien af aktien eller gældsinstrumentet, 
når sådanne fysiske eller juridiske 
personer besidder aktien eller 
gældsinstrumentet. 

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 skal 
beregningen af en kort position og en 
lang position relateret til 
erhvervsobligationer omfatte enhver 
credit default swap i forbindelse med en 
forpligtelse eller en kredithændelse, som 
er relateret til et selskab med hovedkontor 
i EU, og hvis aktier er optaget til handel i 
et handelssystem inden for Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses den position, der er tilbage, efter at 
en eventuel lang position, som en fysisk 
eller juridisk person besidder med hensyn 
til et selskabs udstedte aktiekapital, er 
trukket fra en eventuel kort position, som 
den pågældende fysiske eller juridiske 
person besidder med hensyn til den 
pågældende kapital, for en kort 
nettoposition med hensyn til det 
pågældende selskabs tegnede aktiekapital. 

4. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses den position, der er tilbage, efter at 
en eventuel lang position, som en fysisk 
eller juridisk person besidder med hensyn 
til et selskabs udstedte aktiekapital, er 
trukket fra en eventuel kort position, som 
den pågældende fysiske eller juridiske 
person besidder med hensyn til den 
pågældende kapital, for en kort 
nettoposition med hensyn til det 
pågældende selskabs tegnede aktiekapital. 
Hvis der fremkommer en negativ værdi 
ved en sådan fratrækning, anses denne 
for en lang nettoposition.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved anvendelsen af denne forordning 
anses den position, der er tilbage, efter at 
en lang position, som en fysisk eller 
juridisk person besidder i forhold til et 
selskabs udstedte obligationer, er trukket 
fra en eventuel kort position, som den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
besidder i forhold til de samme 
obligationer, for en kort nettoposition i 
forhold til de udstedte 
erhvervsobligationer. Hvis der 
fremkommer en negativ værdi ved en 
sådan fratrækning, anses denne for en 
lang nettoposition. 

Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ved anvendelsen af stk. 4, 5 og 5a 
omfatter den korte og den lange 
nettoposition for fysiske eller juridiske 
personer positioner i indekser, 
valutakurve og børshandlede midler, såvel 
som positioner i tilknyttede derivater, som 
opregnet i bilag I, afsnit C, punkt 4) til 
10), til direktiv 2004/39/EF, herunder 
derivater der handles uden for et 
handelssystem.
Ved anvendelsen af stk. 3, 4, 5 og 5a skal 
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beregningen af den korte og den lange 
nettoposition, i tilfælde hvor der føres 
forskellige investeringsstrategier i forhold 
til en bestemt udsteder eller et bestemt 
udstedt finansieringsinstrument via 
adskilte fonde inden for forskellige 
enheder, finde sted på hver enkelt fonds 
niveau. I tilfælde, hvor der føres den 
samme investeringsstrategi i forhold til en 
bestemt udsteder eller et bestemt udstedt 
finansieringsinstrument via mere end én 
fond, aggregeres de korte og lange 
nettopositioner i hver af de pågældende 
fonde. I tilfælde, hvor der tages korte og 
lange positioner inden for mere end ét 
forretningsområde inden for en enhed, 
beregnes den korte og lange nettoposition 
for hvert forretningsforetagende adskilt 
fra de andre forretningsforetagender som 
minimum ved informationsbarrierer. I 
tilfælde, hvor to eller flere porteføljer 
inden for samme enhed selvforvaltes i 
overensstemmelse med samme 
investeringsstrategi i forhold til en 
bestemt udsteder eller et bestemt udstedt 
finansieringsinstrument, skal positionerne 
aggregeres for at foretage beregningen af 
de korte og lange nettopositioner. For så 
vidt angår kundeporteføljer, der ikke skal 
selvforvaltes, påhviler det juridiske ansvar 
for beregningen af den korte og den lange 
nettoposition kunden.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk 
person besidder en gearet lang position 
efter stk. 2a



PE454.372v01-00 28/85 PR\840448DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk 
person har en kort nettoposition efter stk. 4 
og 5, og metoden til beregning af denne 
position

b) tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk 
person har en kort nettoposition efter stk. 4,
5 og 5a og metoden til beregning af denne 
position

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) metoden til beregning af positioner efter 
stk. 3, 4 og 5, når forskellige enheder i en 
gruppe har lange eller korte positioner, 
eller af positioner for 
porteføljeforvaltningsaktiviteter med 
hensyn til separate midler.

c) metoden til beregning af positioner efter 
stk. 3, 4, 5 og 5a når forskellige enheder 
i en gruppe har lange eller korte positioner, 
eller af positioner for 
porteføljeforvaltningsaktiviteter med 
hensyn til separate midler.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

medlemsstat eller EU eller et selskab med 
hovedkontor i EU, og hvis aktier er 
optaget til handel i et handelssystem inden 
for Unionen, i det omfang, denne credit 
default swap ikke tjener som beskyttelse 
mod risikoen for udstederens 
misligholdelse, hvor den pågældende 
fysiske eller juridiske person har en lang 
position i statsobligationer eller 
erhvervsobligationer fra den pågældende 
udsteder. Den part, der i henhold til en 
credit default swap skal foretage betalingen 
eller betale kompensation i tilfælde af en 
misligholdelse eller kredithændelse med 
hensyn til referenceenheden, har ikke på 
grund af denne forpligtelse en udækket 
position efter dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoden til beregning af positioner efter 
stk. 1, når forskellige enheder i en gruppe 
har lange eller korte positioner, eller af 
positioner for 
porteføljeforvaltningsaktiviteter med 
hensyn til separate midler. 

b) metoden til beregning af positioner efter 
stk. 1, når forskellige enheder i en gruppe 
har lange eller korte positioner, eller af 
positioner for 
porteføljeforvaltningsaktiviteter med 
hensyn til separate midler under 
hensyntagen til behovet for fuldt overblik 
over hver uafhængig investeringsstrategi, 
jf. artikel 3.

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESA (ESMA) kan under hensyntagen 
til udviklingen på finansmarkederne 
udsende en udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
behovet for at justere de i stk. 2 
omhandlede tærskler.

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

Kommissionen kan, inden for tre måneder 
efter modtagelse af ESA's (ESMA) 
udtalelse og i det nødvendige omfang 
under hensyntagen til udviklingen på 
finansmarkederne, ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
justere de tærskler, der er omhandlet i stk. 
2.

Justeringen af tærsklerne indskrænker 
under ingen omstændigheder de 
kompetente myndigheders beføjelse til at 
overvåge korte nettopositioner.
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Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Meddelelser i medfør af denne artikel 
foretages i overensstemmelse med artikel 
9.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Meddelelse til de kompetente 

myndigheder om betydelige gearede lange 
nettopositioner i aktier

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en gearet lang nettoposition relateret til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal underrette den 
relevante kompetente myndighed, så snart 
den pågældende position når eller falder 
under en i stk. 2 nævnt relevant 
meddelelsestærskel.
2. En relevant meddelelsestærskel er en 
procentdel, der svarer til 0,2 % af værdien 
af det pågældende selskabs udstedte 
aktiekapital, og hver 0,1 % derover.
3. ESA (ESMA) kan under hensyntagen 
til udviklingen på finansmarkederne 
udsende en udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
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behovet for at justere de i stk. 2 
omhandlede tærskler.
Kommissionen kan, inden for tre måneder 
efter modtagelse af ESA's (ESMA) 
udtalelse og i det nødvendige omfang 
under hensyntagen til udviklingen på 
finansmarkederne, ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
justere de tærskler, der er omhandlet i stk. 
2. 
Justeringen af tærsklerne indskrænker 
under ingen omstændigheder de 
kompetente myndigheders beføjelse til at 
overvåge gearede lange nettopositioner. 
4. Meddelelser i medfør af denne artikel 
foretages i overensstemmelse med artikel 
9. 

Or. en

Begrundelse

Gearede lange positioner indebærer de samme risici som korte positioner. Meddelelse vil 
derfor være hensigtsmæssigt for de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Mærkning bør også gælde for unoterede transaktioner med henblik på at overvåge al short 
selling og opretholde lige konkurrencevilkår. 

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fysiske eller juridiske personer, der 
gennemfører ordrer, mærker alle 
salgsordrer som korte ordrer, hvis 
sælgeren indgår i short selling af aktien.

Or. en

Begrundelse

Ansvaret for mærkningen bør påhvile kunden og ikke handelssystemet eller 
investeringsfirmaerne.

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet for et handelssystems eller et 
investeringsfirma, der gennemfører 
ordrer på vegne af kunder uden for et 
handelssystem, tilsikrer regelmæssigt, at 
korte ordrer behørigt mærkes af de fysiske 
eller juridiske personer, der gennemfører 
ordrerne. 
I tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk 
person gentagne gange ikke har formået 
at foretage mærkning, forbyder den 
kompetente myndighed den fysiske eller 
juridiske person at indgå yderligere 
handler med aktier i handelssystemet eller 
via investeringsfirmaet i en periode af 
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passende og afskrækkende varighed. 

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Data om korte ordrer og short selling 
gøres tilgængelige for den kompetente 
myndighed i hjemlandet for det
handelssystem eller investeringsfirma, der 
på vegne af kunder gennemfører ordrer 
vedrørende disse instrumenter uden for et 
handelssystem. Disse data omfatter som 
minimum den ordregivende fysiske eller 
juridiske persons identitet, det tidspunkt 
ordren opførtes i ordrebogen, det 
tidspunkt ordren blev gennemført eller 
slettet fra ordrebogen og prisen, størrelsen 
og betingelserne for gennemførelsen af 
ordren. 
Den relevante kompetente myndighed 
gives ligeledes adgang til disse data. 

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Det handelssystem eller 
investeringsfirma, der gennemfører 
ordrer på vegne af kunder uden for et 
handelssystem, skal mindst dagligt 
offentliggøre et sammendrag af omfanget 
af short selling vedrørende enhver aktie, 
der handles, opgjort i procentdel af det 
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omfang af det samlede salg, som 
handelssystemet eller investeringsfirmaet 
har gennemført.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer, hvilke data 
der skal fremlægges, herunder omfanget 
af short selling, i henhold til stk. 1. 
De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [31. december 
2011].

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. For at sikre ensartede vilkår for 
anvendelsen af stk. 1 bemyndiges 
Kommissionen til at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder, der fastsætter 
den procedure, der skal følges ved 
mærkning af ordrer, og det fælles 
dataformat, der skal stilles til rådighed for 
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at lette konsolideringen af data.
De gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, vedtages i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) …/2010 
[ESMA].
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2011].

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. Et handelssystem eller 
investeringsfirma, der gennemfører 
ordrer på vegne af kunder uden for et 
handelssystem, og som ikke har indført en 
mærkningsprocedure på tidspunktet for 
denne forordnings ikrafttræden, skal 
bringe denne artikel i anvendelse senest 
den 31. december 2013. 

Or. en

Begrundelse

Hensigtsmæssige overgangsperioder er nødvendige med henblik på at reducere de 
omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af mærkningskravet.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en kort nettoposition med hensyn til 

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

aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et handelssystem, 
skal fremlægge oplysninger om denne 
position til offentligheden, så snart den 
pågældende position når eller falder under 
en i stk. 2 nævnt relevant 
offentliggørelsestærskel.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESA (ESMA) kan under hensyntagen 
til udviklingen på finansmarkederne 
udsende en udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
behovet for at justere de i stk. 2 
omhandlede tærskler.

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

Kommissionen kan, inden for tre måneder 
efter modtagelse af ESA's (ESMA) 
udtalelse og i det nødvendige omfang 
under hensyntagen til udviklingen på 
finansmarkederne, ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
justere de tærskler, der er omhandlet i stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Meddelelser i medfør af denne artikel 
foretages i overensstemmelse med artikel 
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9.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Offentliggørelse af betydelige gearede 

lange nettopositioner i aktier
1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en gearet lang nettoposition i relation til 
aktiekapital udstedt af et selskab, som har 
aktier optaget til handel i et 
handelssystem, skal fremlægge 
oplysninger om denne position for 
offentligheden, så snart den pågældende 
position når eller falder under en i stk. 2 
omhandlet relevant 
offentliggørelsestærskel.
2. En relevant offentliggørelsestærskel er 
en procentdel, der svarer til 0,5 % af 
værdien af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 
derover. 
3. ESA (ESMA) kan under hensyntagen 
til udviklingen på finansmarkederne 
udsende en udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
behovet for at justere de i stk. 2 
omhandlede tærskler.
Kommissionen kan, inden for tre måneder 
efter modtagelse af ESA's (ESMA) 
udtalelse og i det nødvendige omfang 
under hensyntagen til udviklingen på 
finansmarkederne, ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
justere de tærskler, der er omtalt i stk. 2. 
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4. Meddelelser i medfør af denne artikel 
foretages i overensstemmelse med artikel 
9.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Meddelelser i medfør af denne artikel 
foretages i overensstemmelse med artikel 
9.

Or. en
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Meddelelse til kompetente myndigheder 

om betydelige korte nettopositioner 
i erhvervsobligationer og credit default 

swaps
1. En fysisk eller juridisk person, der har 
en af følgende positioner, skal underrette 
den relevante kompetente myndighed, så 
snart en sådan position når eller falder 
under en relevant meddelelsestærskel for 
den pågældende medlemsstat eller 
Unionen:
a) en kort nettoposition i forhold til 
erhvervsaktier udstedt af et selskab med 
hovedkontor i EU, og hvis aktier er 
optaget til handel i et handelssystem inden 
for Unionen 
b) en udækket position i en credit default 
swap i forhold til en forpligtelse, der er 
indgået af et selskab med hovedkontor i 
EU, og hvis aktier er optaget til handel i et 
handelssystem inden for Unionen. 
2. De relevante meddelelsestærskler består 
af et startbeløb og derefter yderligere trin, 
som præciseret i de foranstaltninger, som 
Kommissionen træffer i henhold til stk. 3.
3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 36 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 37 og 38 de 
tærskler, der er omhandlet i stk. 2. 
Tærsklerne må ikke fastsættes på et 
niveau, som vil kræve meddelelse af 
positioner, der er af minimal værdi. 
4. Meddelelser i medfør af denne artikel 
foretages i overensstemmelse med artikel 
9.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide gennemsigtighedsordningen til også at gælde for selskaber for at 
sikre, at der ikke sker misbrug af erhvervsaktier.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 4 tillægges
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske
standarder, der præciserer de midler, 
hvormed oplysningerne kan offentliggøres.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer de midler, 
hvormed oplysningerne kan offentliggøres 
i overensstemmelse med denne artikel.

De gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der er nævnt i første afsnit, 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
[7e] i forordning (EU) nr. …/… [ESMA-
forordningen].

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [10-14] i 
forordning (EU) nr.…/2010 [ESMA-
forordningen].

ESMA forelægger udkast til disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den
[31. december 2011].

ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 
[31. december 2011].

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene om meddelelse og 
offentliggørelse i henhold til artikel 5, 7 og
8 gælder for fysiske eller juridiske 
personer, uanset om de er hjemmehørende 
eller etableret i eller uden for Unionen. 

Kravene om meddelelse og 
offentliggørelse i henhold til artikel 5, 5a, 
7, 7a, 8 og 8a gælder for fysiske eller 
juridiske personer, uanset om de er 
hjemmehørende eller etableret i eller uden 
for Unionen. 

Or. en
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en negativ begivenhed eller 
udvikling, hvor den finansielle stabilitet 
eller markedstilliden i en medlemsstat 
eller i en anden medlemsstat er alvorligt 
truet, forelægger den kompetente 
myndighed de ønskede oplysninger til 
rådighed for ESA (ESMA) inden for 24 
timer.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer, hvilke 
oplysninger, der skal fremlægges efter stk. 
1 og 2. 
De forskriftsmæssige standarder, der er 
omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [10- 14] i 
forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA-
forordningen].
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 
[31. december 2011].

Or. en
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der præciserer formatet af de 
oplysninger, der skal forelægges efter stk. 
1 og 2.
De gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, vedtages i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. …/2010 
[ESMA-forordningen].
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2011].

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der udføres af et 
investeringsselskab eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt selskab, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til artikel 15 stk. 2, 
når den pågældende handler med et 
finansielt instrument som ordregiver, 
uanset om instrumentet handles inden for 
eller uden for et handelssystem, der nyder 
godt af de i artikel 15 nævnte fritagelser, 
inden udgangen af den tredje handelsdag 
efter short selling af en aktie, der er 
optaget til handel i et handelssystem, eller 
short selling af et statsgældsinstrument. 

Or. en

Begrundelse

Ubegrænsede fuldstændige fritagelser for market makers er uforenelige med deres 
forpligtelse til at afvikle deres handler rettidigt.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der identificerer de typer af 
aftaler eller ordninger, som i tilstrækkelig 
grad sikrer, at den pågældende aktie eller 
statsgældsinstrument er til rådighed for 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der identificerer de typer af 
aftaler, som i tilstrækkelig grad sikrer, at 
den pågældende aktie eller 
statsgældsinstrument er til rådighed for 
afvikling.
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afvikling.
Kommissionen skal især tage hensyn til 
behovet for at bevare markedernes 
likviditet, specielt markedet for 
statsobligationer og repomarkedet for 
genkøb af statsobligationer.

Kommissionen skal især tage hensyn til 
behovet for at bevare markedernes 
likviditet, specielt markedet for 
statsobligationer og repomarkedet for 
genkøb af statsobligationer.

De gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der er nævnt i første afsnit, 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
[7e] i forordning (EU) nr. …/… [ESMA-
forordningen].

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [10 -14] i 
forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA].

ESMA forelægger udkast til disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[1. januar 2012]. 

ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [1. januar 2011]. 

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Begrænsninger for udækkede credit 

default swaps
En fysisk og juridisk person kan kun 
deltage i credit default swap-transaktioner 
med hensyn til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU, hvis denne person 
har en lang position i denne udsteders 
statsobligationer. 

Or. en

Begrundelse

Credit default swaps bør kun erhverves til brug for dækning af risikoen mod udstederens 
misligholdelse.
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Begrænsninger for kreditinstitutters 
anvendelse af credit default swaps

Et kreditinstitut, der er godkendt i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed 
som kreditinstitut1, deltager ikke i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller 
EU.
_________________________________

1 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Credit default swaps er i dette tilfælde kun anvendt til regelomgåelse, idet medlemsstatens 
misligholdelse med meget stor sandsynlighed vil føre til konkurs for dens kreditinstitutter.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et handelssystem, der har optaget aktier 
eller statsobligationer til handel, skal sikre, 
at systemet, eller den centrale modpart, 
som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:

1. Et handelssystem, der har optaget aktier 
eller statsobligationer til handel, eller et 
investeringsselskab, der udfører ordrer på 
vegne af dets kunder i disse instrumenter 
uden for et handelssystem, skal sikre, at 
systemet, eller den centrale modpart, som 
leverer clearingydelser til handelssystemet
eller investeringsselskabet, eller 
værdipapirernes centrale depositar, der 
leverer clearingydelser til handelssystemet 
eller investeringsselskabet, har 
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implementeret procedurer, der opfylder alle 
følgende krav:

Or. en

Begrundelse

Procedurer for dækningskøb bør også anvendes på OTC-transaktioner for ikke at stille 
regulerede markeder ringere i konkurrencen.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter den dag, 
hvor handelen finder sted, eller seks 
handelsdage efter den dag, hvor handelen 
finder sted, hvis det drejer sig om market 
making-aktiviteter, iværksættes der 
automatisk procedurer, så handelssystemet 
eller den centrale modpart foretager 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet for at sikre levering 
til afvikling. 

a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter den dag, 
hvor handelen finder sted, eller seks 
handelsdage efter den dag, hvor handelen 
finder sted, hvis det drejer sig om market 
making-aktiviteter, iværksættes der 
automatisk procedurer, så handelssystemet 
eller den centrale modpart eller 
værdipapirernes centrale depositar
foretager dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet for at sikre levering 
til afvikling. 

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 

b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart eller værdipapirernes centrale 
depositar ikke er i stand til at foretage 
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statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle leveres, 
på leveringsdatoen plus et beløb for 
eventuelle tab, som køberen har lidt. 

dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent eller værdipapirernes 
centrale depositar kontant kompensation 
til køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle leveres, 
på leveringsdatoen plus et beløb for 
eventuelle tab, som køberen har lidt. 

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) En fysisk eller juridisk person, der ikke 
foretager afvikling, betaler et beløb til 
handelssystemet eller den centrale modpart 
for at godtgøre handelssystemet eller den 
centrale modpart alle beløb, som er betalt 
i henhold til litra a) og b).

c) En fysisk eller juridisk person, der ikke 
foretager afvikling, betaler et beløb til 
handelssystemet eller den centrale modpart 
eller værdipapirernes centrale depositar 
for at godtgøre handelssystemet eller den 
centrale modpart eller værdipapirernes 
centrale depositar alle beløb, som er betalt 
i henhold til litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, der 
leverer afviklingsydelser for aktierne eller 
statsgældsinstrumentet, har implementeret 
procedurer, der sikrer, at når en fysisk eller 

2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
eller et investeringsselskab, som udfører 
ordrer på vegne af kunder i disse 
instrumenter uden for et handelssystem,
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, der 
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juridisk person, der sælger aktier eller 
statsgældsinstrumenter i handelssystemet, 
ikke leverer aktierne eller 
statsgældsinstrumenterne til afvikling på 
den dag, hvor afvikling skal finde sted, 
er en sådan fysisk eller juridisk person 
forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.

leverer afviklingsydelser for aktierne eller 
statsgældsinstrumentet, har implementeret 
procedurer, der sikrer, at når en fysisk eller 
juridisk person, der sælger aktier eller 
statsgældsinstrumenter i handelssystemet, 
ikke leverer aktierne eller 
statsgældsinstrumenterne til afvikling på 
den dag, hvor afvikling skal finde sted, 
er en sådan fysisk eller juridisk person 
forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en fysisk eller juridisk person, der 
sælger eller aktier eller 
statsgældsinstrumenter, ikke er i stand til 
at levere inden for 10 handelsdage efter 
den dag, hvor handlen har fundet sted, 
eller i tilfælde af market making-
aktiviteter inden for 12 handelsdage efter 
den dag, hvor handlen har fundet sted, 
forbyder et handelssystem, som har aktier 
eller statsobligationer optaget til handel, 
eller et investeringsselskab, som udfører 
ordrer på vegne af kunder i disse 
instrumenter uden for et handelssystem, 
en fysisk eller juridisk person at 
gennemføre yderligere salg af aktier eller 
statsgældsinstrumenter på 
handelssystemet eller via 
investeringsselskabet, så længe at denne 
person ikke er i stand til at afvikle en 
transaktion på dette handelssystem eller 
via investeringsselskabet. 

Or. en
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Begrundelse

Strenge sanktioner mod manglende afvikling, der bruges til misbrug, er den bedste måde at 
tilskynde til markedsdisciplin.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel, skal 
have implementeret regler, der gør det 
muligt at forbyde en fysisk eller juridisk 
person, der er medlem af handelssystemet, 
at indgå i yderligere short selling af aktier 
eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, så længe den 
pågældende person ikke afvikler en 
transaktion, der er et resultat af short 
selling i det pågældende handelssystem.

3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel eller et 
investeringsselskab, der udfører ordrer på 
vegne af kunder i disse instrumenter uden 
for et handelssystem, skal have 
implementeret regler, der gør det muligt
for det, den centrale modpart eller 
værdipapirernes centrale depositar at 
anmelde hver håndhævelse af proceduren 
for dækningskøb til deres relevante 
kompetente myndighed. I tilfælde af 
gentagne manglende afvikling af en fysisk 
eller juridisk person skal den kompetente 
myndighed undersøge, hvorvidt denne 
manglende afvikling skyldes short selling. 
I tilfælde af gentagne manglende 
afvikling som følge af short selling skal 
den kompetente myndighed gennemføre 
effektive, rimelige og afskrækkende 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør undersøge årsagen til gentagne manglende afvikling, idet 
den kan skyldes udækket short selling, der anvendes til misbrug.
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvori fastsættes 
minimumsbeløbet for dagbøder, og hvad 
der betragtes som gentagen manglende 
afvikling i henhold til stk. 2 og 3.
De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [10-14] i 
forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [1. januar 
2012]. 

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 7, 12 og 13 finder ikke 
anvendelse på aktierne i et selskab, der er 
optaget til handel i et handelssystem i 
Unionen, hvis det primære handelssystem 
for handelen med aktierne befinder sig i et 
land uden for Unionen.

1. Artikel 5, 5a, 7, 7a. 12 og 13 finder ikke 
anvendelse på aktierne i et selskab, der er 
optaget til handel i et handelssystem i 
Unionen, hvis det primære handelssystem 
for handelen med aktierne befinder sig i et 
land uden for Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

1. Artikel 5, 6, 7, 7a, 8 og 8a finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, ved at afgive faste, 
samtidige tilbud på købs- og salgskurs af 
sammenlignelig størrelse og til 
konkurrencedygtige kurser med den 
konsekvens, at markedet tilføres effektivt 
likviditet på en regelmæssig og løbende 
basis, i det omfang, at disse aktiviteter er 
udformet således, at de ikke overstiger 
kundernes rimelige anmodninger på kort 
sigt.

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

b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker som svar på 
kunders anmodning om at handle, eller 
ved afdækning af positioner, der er 
resultatet af disse handler.

Or. en

Begrundelse
Market makers bør ikke blive undtaget for bestemmelserne i artikel 5, idet market makers 
indtager ikke regelmæssigt en retningsangivende position fra en dag til en anden. 
Denne fritagelse er blevet flyttet direkte til artikel 12.
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fritagelsen i første afsnit finder kun 
anvendelse, hvis aktiviteterne er 
regnskabsmæssigt adskilt og funktionelt 
adskilt fra andre aktiviteter i firmaet eller 
enheden, der er omhandlet i dette afsnit. 

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer kriterierne for 
den funktionelle og regnskabsmæssige 
adskillelse.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges også beføjelser 
til at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer 
transaktionernes omfang, 
regelmæssighed, kontinuitet, priser og 
størrelsen på noteringer, der sikrer, at 
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aktiviteterne nyder godt af fritagelsen til 
at tilføre markedet effektiv likviditet. 

Or. en

Begrundelse

Market makers bør have en reel forpligtelse til at stille likviditet til rådighed for at nyde godt 
af fritagelserne.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i tredje og fjerde afsnit, 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
10-14 i forordning (EU) nr. …/2010 
[ESMA].
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for
Kommissionen senest den [31. december 
2011].

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i hjemlandet 
sikrer regelmæssigt og under alle 
omstændigheder hver sjette måned, at den 
fysiske og juridiske person opfylder de 
betingelser, der er fastsat i dette stykke. 

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 5, 6, 7, 7a, 8 og 8a finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsselskab eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt selskab, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem som led i deres 
almindelige forretning ved at udføre 
ordrer, der er iværksat af kunder eller 
som sker som svar på kunders anmodning 
om at handle, eller ved afdækning af 
positioner, der er resultatet af disse 
handler, i det omfang at disse aktiviteter 
er udformet således, at de ikke overstiger 
kundernes rimelige anmodninger på kort 
sigt.
Fritagelsen i første afsnit finder kun 
anvendelse, hvis aktiviteterne er 
regnskabsmæssigt adskilt og er 
funktionelt adskilt fra andre aktiviteter i 
selskabet eller enheden, der er omhandlet 
i dette afsnit. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer de kriterier, 
som de kompetente myndigheder skal 
inddrage, når de vurderer, hvorvidt en 
transaktion til at afdække en position 
skyldes en kundes anmodning om at 
handle.
De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i tredje afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA].
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ESA (ESMA) forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [31. december 
2011].
Den kompetente myndighed i hjemlandet 
sikrer regelmæssigt og under alle 
omstændigheder hver sjette måned, at alle 
de transaktioner, som henhører under 
dette stykke, er iværksat af en kunde eller 
som en reaktion på en kundens 
anmodninger om at handle og ved 
afdækning af positioner, der er resultatet 
af disse handler. 

Or. en

Begrundelse
Denne aktivitet er ikke market making og skal isoleres. 
Den funktionelle adskillelse er den bedste måde til at sikre, at fritagelsen for ejendomshandel 
på kunders anmodning ikke bruges til ejendomshandel, der ikke er relateret til kunders 
anmodning.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tredjelandet er ikke opført som et ikke-
samarbejdsvilligt land eller territorium af 
Den Finansielle Aktionsgruppe 
vedrørende Hvidvaskning af Penge og 
Finansiering af Terrorisme. 

Or. en
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Artikel 8a finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der foretages af en fysisk eller 
juridisk person, når denne som 
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af 
erhvervsobligationer handler som 
ordregiver for et finansielt instrument 
med hensyn til aktiviteter på det primære 
og sekundære marked i forbindelse med 
de pågældende erhvervsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 6, 7 og 12 finder ikke 
anvendelse på en fysisk eller juridisk 
person, når denne indgår i short selling af 
et værdipapir eller har en kort nettoposition 
i forbindelse med gennemførelse af en 
stabilisering i henhold til kapitel III i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2273/2003. 

4. Artikel 5, 5a, 6, 7, 7a og 12 finder ikke 
anvendelse på en fysisk eller juridisk 
person, når denne indgår i short selling af 
et værdipapir eller har en kort nettoposition 
i forbindelse med gennemførelse af en 
stabilisering i henhold til kapitel III i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2273/2003. 

Or. en
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kan anmode om skriftlige 
oplysninger fra en fysisk eller juridisk 
person, der opererer i henhold til 
fritagelserne i stk. 1, 3 eller 4, om korte 
positioner, der besiddes, eller aktiviteter, 
der udføres i henhold til fritagelsen. Den 
fysiske eller juridiske person skal stille 
oplysningerne til rådighed senest fire 
kalenderdage, efter at anmodningen er sket. 

9. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet eller ESA (ESMA) kan anmode 
om skriftlige oplysninger fra en fysisk eller 
juridisk person, der opererer i henhold til 
fritagelserne i stk. 1, 3 eller 4, om korte 
positioner, der besiddes, eller aktiviteter, 
der udføres i henhold til fritagelsen. Den 
fysiske eller juridiske person skal stille 
oplysningerne til rådighed senest fire 
kalenderdage, efter at anmodningen er sket. 

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til specifikke 
finansielle instrumenter eller klasse af 
finansielle instrumenter, skal underrette 
myndigheden eller offentliggøre 
oplysninger om positionen, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en meddelelsestærskel, der fastsættes af 
den kompetente myndighed, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan kræve, at en fysisk 
eller juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til specifikke 
finansielle instrumenter eller klasse af 
finansielle instrumenter, skal underrette 
myndigheden eller offentliggøre 
oplysninger om positionen, så snart den 
pågældende position når eller falder under 
en meddelelsestærskel, der fastsættes af 
den kompetente myndighed, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder ikke for finansielle 
instrumenter, for hvilke der allerede 
kræves gennemsigtighed i henhold til 
artikel 5-8 i kapitel II.

2. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan kræve, at en fysisk 
eller juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til finansielle 
instrumenter, for hvilke der allerede 
kræves gennemsigtighed i henhold til 
artikel 5-8, skal underrette myndigheden 
eller offentliggøre oplysninger om 
positionen ved en lavere tærskel end den, 
der er omtalt i artikel 5-8, når begge 
følgende betingelser er opfyldt:
a) Der er ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en anden medlemsstat. 
b) Meddelelsen eller offentliggørelsen er 
nødvendig for at håndtere truslen.

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Långiveres meddelelse i ekstraordinære 

situationer
1. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan træffe den 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 2, 
hvis der er en negativ begivenhed eller 
udvikling, hvor den finansielle stabilitet 
eller markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere medlemsstater er alvorligt 
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truet. 
2. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at fysiske eller 
juridiske personer, der er engageret i 
udlån af et specifikt instrument eller 
klasse af finansielle instrumenter til at 
meddele enhver unormal stigning i de 
gebyrer, der kræves for at udlåne et 
særligt finansielt instrument eller klasse 
af finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om udbudssiden kan være nyttige for tilsynsmyndighederne i tilfælde af uro på 
de finansielle markeder.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan træffe den foranstaltning, 
der er nævnt i stk. 2 eller 3, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan træffe den 
foranstaltning, der er nævnt i stk. 2 eller 3, 
når alle følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde fysiske eller 
juridiske personer at indgå i, eller pålægge 
dem betingelser, når de indgår i: 

2. Den relevante kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde fysiske eller 
juridiske personer at indgå i, eller pålægge 
dem betingelser, når de indgår i: 

Or. en
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Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den relevante kompetente myndighed 
i medlemsstaten kan pålægge fysiske eller 
juridiske personer, der indgår i short 
selling af aktier eller 
statsgældsinstrumenter, der er optaget til 
handel, at de finansielle instrumenter kun 
kan være genstand for short selling:
a) til en kurs, der ligger over den kurs, 
som det umiddelbart foregående salg blev 
foretaget til (plus tick) eller 
b) til den seneste salgskurs, hvis den er 
højere end den sidste forskellige kurs 
(zero plus tick). 

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheder bør have mulighed for at indføre uptick-regler, der kan være en 
alternativ foranstaltning til at forbyde short selling.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan hindre fysiske eller 
juridiske personer i at indgå i transaktioner 
med hensyn til finansielle instrumenter 
eller begrænse værdien af transaktioner i 
det finansielle instrument, hvori der kan 
indgås transaktioner.

3. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan hindre fysiske eller 
juridiske personer i at indgå i transaktioner 
med hensyn til finansielle instrumenter 
eller begrænse værdien af transaktioner i 
det finansielle instrument, hvori der kan 
indgås transaktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan begrænse fysiske eller 
juridiske personers deltagelse i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller EU 
eller begrænse værdien af udækkede credit 
default swap-positioner, der kan indgås af 
fysiske eller juridiske personer, og som 
angår en forpligtelse hos en medlemsstat 
eller EU, hvor begge de følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan begrænse fysiske eller 
juridiske personers deltagelse i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller EU 
eller begrænse værdien af udækkede credit 
default swap-positioner, der kan indgås af 
fysiske eller juridiske personer, og som 
angår en forpligtelse hos en medlemsstat 
eller EU, hvor begge de følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kursen på et finansielt instrument 
på en enkelt handelsdag er faldet med den 
værdi, der er nævnt i stk. 4, fra det 
pågældende handelssystems slutkurs den 
foregående handelsdag, skal den 
kompetente myndighed i handelssystemets 
hjemland overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at forbyde fysiske eller 
juridiske personer eller begrænse deres 
adgang til at indgå i short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
handelssystem for at hindre et forstyrrende 
fald i kursen på det finansielle instrument. 

1. Hvis kursen på et finansielt instrument 
på en enkelt handelsdag er faldet med den 
værdi, der er nævnt i stk. 4, fra det 
pågældende handelssystems slutkurs den 
foregående handelsdag, skal den relevante 
kompetente myndighed overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at forbyde fysiske eller 
juridiske personer eller begrænse deres 
adgang til at indgå i short selling af det 
finansielle instrument for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på det finansielle 
instrument.

Hvis den kompetente myndighed er 
overbevist i henhold til første afsnit om, at 
det er hensigtsmæssigt at gøre dette, skal 

Hvis den relevante kompetente myndighed 
er overbevist i henhold til første afsnit om, 
at det er hensigtsmæssigt at gøre dette, skal 
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myndigheden, når det drejer sig om en 
aktie eller statsobligation, forbyde 
personer, eller begrænse deres adgang til, 
at indgå i short selling i det pågældende 
handelssystem, eller, hvis det drejer sig en 
anden type finansielt instrument, begrænse 
transaktionerne i et sådant instrument i det 
pågældende handelssystem. 

myndigheden, når det drejer sig om en 
aktie eller statsobligation, forbyde 
personer, eller begrænse deres adgang til, 
at indgå i short selling eller, hvis det drejer 
sig en anden type finansielt instrument, 
begrænse transaktionerne i et sådant 
instrument. 

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den relevante kompetente myndighed 
meddeler straks sin afgørelse til ESA 
(ESMA), der efterfølgende underretter 
alle kompetente myndigheder i alle andre 
medlemsstater, hvor det finansielle 
instrument handles.

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Beføjelser til midlertidigt at tilpasse 

proceduren for dækningskøb i forbindelse 
med short squeeze

1. Hvis en aktie eller en statsobligation er 
genstand for en short squeeze, kan den 
relevante kompetente myndighed i en 
medlemsstat beslutte at tilpasse eller 
suspendere den i artikel 13 omhandlede 
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procedure for dækningskøb. 
2. Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de 
i artikel 37 og 38 fastsatte betingelser 
foranstaltninger med henblik på at 
præcisere, hvornår en aktie eller 
statsobligation er genstand for en short 
squeeze.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En kompetent myndighed skal på sit 
websted offentliggøre meddelelse om 
eventuelle beslutninger om at indføre eller 
forlænge foranstaltninger, der er nævnt i 
artikel 16-19.

1. En kompetent myndighed skal på sit 
websted offentliggøre meddelelse om 
eventuelle beslutninger om at indføre eller 
forlænge foranstaltninger, der er nævnt i 
artikel 16-19a.

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En foranstaltning i henhold til artikel 16-
19 får virkning, når meddelelsen 
offentliggøres, eller på et tidspunkt, der er 
angivet i meddelelsen, og som er efter 
offentliggørelsen, og den finder kun 
anvendelse på transaktioner, der indgås, 
efter at foranstaltningen er trådt i kraft.

3. En foranstaltning i henhold til artikel 16-
19a får virkning, når meddelelsen 
offentliggøres, eller på et tidspunkt, der er 
angivet i meddelelsen, og som er efter 
offentliggørelsen, og den finder kun 
anvendelse på transaktioner, der indgås, 
efter at foranstaltningen er trådt i kraft.

Or. en
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Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en eventuel foranstaltning i 
henhold til artikel 16, 17 eller 18 indføres 
eller forlænges, og inden en eventuel 
begrænsning i henhold til artikel 19 
indføres, skal en kompetent myndighed 
underrette ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den foranstaltning, 
myndigheden påtænker.

1. Inden en eventuel foranstaltning i 
henhold til artikel 16, 16a, 17 eller 18 
indføres eller forlænges, og inden en 
eventuel begrænsning i henhold til artikel 
19 eller en tilpasning i henhold til artikel 
19a indføres, skal en kompetent 
myndighed underrette ESA (ESMA) og 
andre kompetente myndigheder om den 
foranstaltning, myndigheden påtænker.

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Meddelelse om et forslag til indførelse 
eller forlængelse af en foranstaltning 
i henhold til artikel 16, 17 og 18 skal ske 
senest 24 timer, før foranstaltningen 
påtænkes at få virkning eller blive 
forlænget. I ekstraordinære situationer kan 
en kompetent myndighed give meddelelse 
mindre end 24 timer, inden 
foranstaltningen påtænkes at få virkning, 
når det ikke er muligt at give et varsel på 
24 timer. Meddelelse i henhold til artikel 
19 skal ske, inden foranstaltningen 
påtænkes at få virkning.

3. Meddelelse om et forslag til indførelse 
eller forlængelse af en foranstaltning 
i henhold til artikel 16, 16a, 17, 18 og 19a
skal ske senest 24 timer, før 
foranstaltningen påtænkes at få virkning 
eller blive forlænget. I ekstraordinære 
situationer kan en kompetent myndighed 
give meddelelse mindre end 24 timer, 
inden foranstaltningen påtænkes at få 
virkning, når det ikke er muligt at give et 
varsel på 24 timer. Meddelelse i henhold til 
artikel 19 skal ske, inden foranstaltningen 
påtænkes at få virkning.

Or. en



PR\840448DA.doc 67/85 PE454.372v01-00

DA

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En kompetent myndighed i en 
medlemsstat, som modtager meddelelse i 
henhold til denne artikel, kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 16-19 i den medlemsstat, hvor det er 
godtgjort, at foranstaltningen er nødvendig, 
for at assistere den anden kompetente 
myndighed. Den kompetente myndighed 
skal også give varsel i overensstemmelse 
med stk. 1, 2 og 3, når den har til hensigt at 
træffe foranstaltninger.

4. En kompetent myndighed i en 
medlemsstat, som modtager meddelelse i 
henhold til denne artikel, kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 16-19a i den medlemsstat, hvor det 
er godtgjort, at foranstaltningen er 
nødvendig, for at assistere den anden 
kompetente myndighed. Den kompetente 
myndighed skal også give varsel 
i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, når 
den har til hensigt at træffe 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når ESMA har fået meddelelse i 
henhold til artikel 22 om en eventuel 
foranstaltning, som skal indføres eller 
forlænges i henhold til artikel 16, 17 eller
18, skal ESMA inden for 24 timer afgive 
udtalelse om, hvorvidt ESMA finder, at 
foranstaltningen eller den foreslåede 
foranstaltning er nødvendig for at håndtere 
den ekstraordinære situation. Udtalelsen
skal angive, hvorvidt ESMA mener, at 
ugunstige hændelser eller en ugunstig 
udvikling er opstået, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
markedstilliden i en eller flere 
medlemsstater, at foranstaltningen eller den 
foreslåede foranstaltning er hensigtsmæssig 
og forholdsmæssigt tilpasset til at håndtere 

2. Når ESMA har fået meddelelse i 
henhold til artikel 22 om en eventuel 
foranstaltning, som skal indføres eller 
forlænges i henhold til artikel 16, 16a, 17,
18 eller 19a, skal ESA (ESMA) inden for 
24 timer afgøre, hvorvidt ESMA finder, at 
foranstaltningen eller den foreslåede 
foranstaltning er nødvendig for at håndtere 
den ekstraordinære situation. Afgørelsen
skal angive, hvorvidt ESA (ESMA) mener, 
at ugunstige hændelser eller en ugunstig 
udvikling er opstået, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
markedstilliden i en eller flere 
medlemsstater, at foranstaltningen eller den 
foreslåede foranstaltning er hensigtsmæssig 
og forholdsmæssigt tilpasset til at håndtere 
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den pågældende trussel, samt om den 
foreslåede varighed af foranstaltningerne er 
berettiget. Hvis ESMA mener, at en 
foranstaltning fra andre kompetente 
myndigheder er nødvendig for at håndtere 
truslen, skal dette også angives i 
udtalelsen. Udtalelsen skal offentliggøres 
på ESMA's websted.

den pågældende trussel, samt om den 
foreslåede varighed af foranstaltningerne er 
berettiget. Hvis ESA (ESMA) mener, at en 
foranstaltning fra andre kompetente 
myndigheder er nødvendig for at håndtere 
truslen, skal dette også angives i 
afgørelsen, og disse kompetente 
myndigheder anmodes om inden for 24 
timer at indføre disse foranstaltninger.
Afgørelsen offentliggøres på ESA's 
(ESMA's) websted.

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en kompetent myndighed påtænker 
at træffe foranstaltninger eller træffer 
foranstaltninger i modstrid med ESMA's 
udtalelse i henhold til stk. 2, eller afslår at 
træffe foranstaltninger i modstrid med 
ESMA's udtalelse i henhold til samme 
stykke, skal denne myndighed straks 
offentliggøre en meddelelse på sit 
websted, der giver en fuld forklaring af 
dens grunde til at gøre dette.

3. Hvis ESA (ESMA) mener, at en 
foranstaltning bør indføres på 
unionsplan, indeholder dens afgørelse en 
redegørelse for dette, og ESA (ESMA) 
sikrer, at denne foranstaltning 
gennemføres inden for 24 timer i 
Unionen. 

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESA (ESMA) revurderer 
foranstaltningerne i denne artikel 
regelmæssigt og under alle 
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omstændigheder hver tredje måned. Hvis 
en foranstaltning ikke forlænges efter den 
tremåneders periode, udløber den 
automatisk.

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere likviditeten på disse 
markeder eller skabe usikkerhed for 
markedsdeltagerne, som ikke står i 
rimeligt forhold til foranstaltningens 
fordele.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en eller flere kompetente myndigheder 
har truffet en foranstaltning i henhold til 
artikel 16, 17 eller 18, kan ESMA træffe 
enhver af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger uden at afgive den 
udtalelse, der er fastlagt i artikel 23.

Når en eller flere kompetente myndigheder 
har truffet en foranstaltning i henhold til 
artikel 16, 17, 18 eller 19a, kan ESA 
(ESMA) træffe enhver af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger uden at udstede den 
afgørelse, der er fastlagt i artikel 23.

Or. en
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Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som nævnt i stk. 
1, skal ESMA, når det er hensigtsmæssigt, 
rådføre sig med Det Europæiske Udvalg 
for Systemiske Risici og andre relevante 
myndigheder.

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som nævnt i stk. 
1, skal ESA (ESMA), når det er 
hensigtsmæssigt, underrette ESRB og 
relevante myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser, 
foranstaltninger, der præciserer kriterier og 
faktorer, der skal tages hensyn til af de 
kompetente myndigheder og ESMA ved 
bestemmelsen af, hvornår de i artikel 16, 
17, 18 og 23 nævnte ugunstige hændelser 
eller ugunstig udvikling og de i artikel 24, 
stk. 2, litra a), nævnte trusler opstår. 

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser, 
foranstaltninger, der præciserer kriterier og 
faktorer, der skal tages hensyn til af de 
kompetente myndigheder og ESA (ESMA)
ved bestemmelsen af, hvornår de i artikel 
16, 16a, 17, 18, 19a og 23 nævnte 
ugunstige hændelser eller ugunstig 
udvikling og de i artikel 24, stk. 2, litra a), 
nævnte trusler opstår. 

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger en kompetent Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
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myndighed i forbindelse med denne 
forordning. Medlemsstater underretter 
Kommissionen, ESMA og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater 
herom.

myndighed i forbindelse med denne 
forordning. Disse kompetente 
myndigheder skal være offentlige 
myndigheder. Medlemsstater underretter 
Kommissionen, ESA (ESMA) og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater herom.

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Samarbejde med ESA (ESMA)

1. De kompetente myndigheder skal 
samarbejde med ESA (ESMA), for så vidt 
angår denne forordning, i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. .../2010 [ESMA]. 
2. De kompetente myndigheder skal give 
ESA (ESMA) alle de oplysninger, der er 
nødvendige for dens varetagelse af sine 
opgaver i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA].

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. ESA (ESMA) kan også foretage alle 
nødvendige kontroller på stedet med eller 
uden forudgående meddelelse.
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ESA (ESMA) kan anmode 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om at varetage særlige 
undersøgelsesopgaver og foretage 
kontroller på stedet.

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sender i 
overensstemmelse med artikel 30 de 
oplysninger, der er modtaget fra 
tredjelandes kompetente myndigheder, til 
ESA (ESMA). 

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA koordinerer udviklingen af 
samarbejdsaftaler mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og de relevante kompetente 
myndigheder i tredjelande. Til dette formål 
udarbejder ESMA en aftaleskabelon, der 
kan bruges af de kompetente myndigheder.

2. ESA (ESMA) koordinerer udviklingen 
af samarbejdsaftaler mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og de relevante kompetente 
myndigheder i tredjelande. ESA (ESMA) 
vedtager retningslinjer for en 
aftaleskabelon, der skal bruges af de 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA].

Or. en
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Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan overføre oplysninger og 
analyse af oplysninger til et tredjeland, når 
betingelserne i artikel 25 og 26 i direktiv 
95/46/EF er opfyldt, og kun fra sag til sag. 
En medlemsstats kompetente myndighed 
skal sikre sig, at overførslen er nødvendig i 
henhold til denne forordning. Tredjelandet
må ikke overføre oplysningerne til et andet 
tredjeland uden udtrykkelig skriftlig 
tilladelse fra medlemsstatens kompetente 
myndighed.

Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan overføre oplysninger og 
analyse af oplysninger til den kompetente 
myndighed i et tredjeland, når 
betingelserne i artikel 25 og 26 i direktiv 
95/46/EF er opfyldt, og kun fra sag til sag. 
En medlemsstats kompetente myndighed 
skal sikre sig, at overførslen er nødvendig i 
henhold til denne forordning. Den 
kompetente myndighed i tredjelandet må 
ikke overføre oplysningerne til den 
kompetente myndighed i et andet 
tredjeland uden udtrykkelig skriftlig 
tilladelse fra medlemsstatens kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESA (ESMA) vedtager retningslinjer for 
typen af administrative foranstaltninger 
og sanktioner, som medlemsstaterne skal 
vedtage i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA].

Or. en
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Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver senest den [1. juli 
2012] Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne giver senest den [1. juli 
2012] Kommissionen og ESA (ESMA)
meddelelse om disse bestemmelser. De 
giver omgående Kommissionen og ESA 
(ESMA) meddelelse om senere ændringer, 
der har betydning for disse bestemmelser.
ESA (ESMA) offentliggør på sit websted 
en oversigt over eksisterende 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner pr. medlemsstat. Denne 
oversigt ajourføres regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forsyner ESA (ESMA) 
årligt med aggregerede oplysninger om 
alle de administrative foranstaltninger og 
sanktioner, der er indført.
Hvis en kompetent myndighed oplyser 
offentligheden om, at en administrativ 
foranstaltning eller sanktion er blevet 
indført, giver den samtidig ESA (ESMA) 
meddelelse herom.

Or. en
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Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 2, 
stk. 2, artikel 3, stk. 7, artikel 4, stk. 2, 
artikel 5, stk. 3, artikel 7, stk. 3, artikel 8, 
stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 14, stk. 3, 
artikel 19, stk. 4 og 5, og artikel 25 for en
ubegrænset periode. 

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 2, 
stk. 2, artikel 3, stk. 7, artikel 4, stk. 2, 
artikel 5, stk. 3, artikel 5a, stk. 3, artikel 7, 
stk. 3, artikel 7a, stk. 3, artikel 8, stk. 3, 
artikel 8a, stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 
14, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 19, stk. 
5, artikel 19a, stk. 2, og artikel 25 for en 
periode på fire år fra ... *. Kommissionen 
aflægger rapport vedrørende de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af fireårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 37.
* EUT: indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, bestræber den sig på at 
rådføre sig med ESA (ESMA).

Or. en
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 2, artikel 3, stk. 7, artikel 4, stk. 2, 
artikel 5, stk. 3, artikel 7, stk. 3, artikel 8, 
stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 14, stk. 3, 
artikel 19, stk. 4 og 5, og artikel 25, kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 2, artikel 3, stk. 7, artikel 4, stk. 2, 
artikel 5, stk. 3, artikel 5a, stk. 3, artikel 7, 
stk. 3, artikel 7a, stk. 3, artikel 8, stk. 3, 
artikel 8a, stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 
14, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 19, stk.
5, artikel 19a, stk. 2 og artikel 25, kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. 

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for et rimeligt tidsrum, inden 
den træffer endelig afgørelse, og den 
oplyser samtidig, hvilke delegerede 
beføjelser der eventuelt vil blive 
tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse 
herfor.

2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelsen, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for et rimeligt tidsrum, inden 
den træffer endelig afgørelse, og den 
oplyser samtidig, hvilken delegerede 
beføjelse der eventuelt vil blive 
tilbagekaldt.

Or. en
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Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra underretningen herom.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
tre måneder fra underretningen herom.

Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Fristen forlænges med tre måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres denne i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
deri nævnte dato.

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af den i stk. 1 fastsatte 
frist har rejst indsigelser mod den 
delegerede retsakt, offentliggøres den i 
Den Europæiske Unions Tidende og træder 
i kraft på den deri nævnte dato.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, træder 
retsakten ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
anfører begrundelsen herfor.

3. Hvis enten Europa-Parlamentet eller 
Rådet gør indsigelser mod en delegeret 
retsakt inden for den i stk. 1 fastsatte frist, 
træder den ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
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anfører begrundelsen herfor i 
overensstemmelse med artikel 296 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Frist for vedtagelse af delegerede 

retsakter
Kommissionen tillægges beføjelsen til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 2, 
stk. 2, artikel 3, stk. 7, artikel 4, stk. 2, 
artikel 5, stk. 3, artikel 5a, stk. 3, artikel 7, 
stk. 3, artikel 7a, stk. 3, artikel 8, stk. 3, 
artikel 8a, stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 
14, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 19, stk. 
5, artikel 19a, stk. 2, og artikel 25 inden 
den 1. januar 2013.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 40 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvorvidt en centraliseret rapportering 
direkte til ESA (ESMA) er 
hensigtsmæssig

Or. en
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Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksisterende foranstaltninger, der falder 
inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, og som er trådt i kraft 
inden den 15. september 2010, kan fortsat 
anvendes indtil den [1. juli 2013], forudsat 
at de meddeles til Kommissionen. 

Eksisterende foranstaltninger, der falder 
inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, og som er trådt i kraft 
inden den 15. september 2010, kan fortsat 
anvendes indtil den [31. december 2012], 
forudsat at de meddeles til Kommissionen. 

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41a
ESA's (ESMA's) ansatte og ressourcer

ESA (ESMA) vurderer inden den 31. 
december 2010 de behov for ansatte og 
ressourcer, som opstår som følge af 
overtagelsen af dens beføjelser og opgaver 
i overensstemmelse med denne 
forordning, og sender Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en 
rapport.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Baggrunden for forslaget

I september 2008 vedtog det amerikanske tilsynsagentur SEC en række foranstaltninger, der 
midlertidigt forbød short selling af hundredvis af finanssektoraktier, hvilket skete i lyset af 
Lehman Brothers' konkurs. Indtil flere europæiske finanstilsynsmyndigheder, herunder det 
britiske FSA, det franske AMF og det tyske BaFin, fulgte SEC's eksempel og traf lignende 
beslutninger. Verserende rygter og spekulationer vedrørende græske statsobligationer og 
credit default swaps fik i maj 2010 BaFin til at indføre et midlertidigt forbud mod ikke-
pantsikret short selling og credit default swaps for statsobligationer fra euroområdet. 

Manglen på fælles EU-lovgivning havde negativ indvirkning på både effektiviteten af de 
trufne foranstaltninger og på det indre markeds præstation, eftersom de forskellige 
medlemsstater traf foranstaltninger, der hverken var samordnede eller harmoniserede. Det var 
derfor vanskeligt at vurdere foranstaltningernes indvirkninger på finansmarkederne. De 
empiriske undersøgelser, der hidtil er fremlagt, bidrager ikke med nogen klare, utvetydige 
resultater vedrørende de økonomiske virkninger af short selling og credit default swap-
transaktioner, for så vidt angår markedernes effektivitet, likviditet eller volatilitet. Ikke desto 
mindre viser fremvæksten af enorme bobler, såsom it-boblen der brast i 2000, at short selling 
kun har en begrænset evne til at opveje tendenserne på et haussepræget marked. Desuden 
tyder meget på, at short selling på mellemlang og lang sigt har en begrænset effekt på faldet i 
visse aktie- og obligationspriser, og at disse prisfald egentlig er tættest knyttet til negative 
forandringer i realøkonomien. 

Der er blevet foretaget undersøgelser siden krisens højdepunkt i 2008, men deres forsøg på at 
tilvejebringe konkrete konklusioner har slået fejl. Dette skyldes i første række savnet af 
samordnede foranstaltninger og dernæst manglen på gennemsigtighed i forbindelse med short 
selling og credit default swap-transaktioner. På trods af at de samlede effekter af short selling 
og ikke-pantsikret short selling og credit default swaps er vanskelige at måle, er der dog i vid 
udstrækning enighed om de følgende mulige negative virkninger:

 Øget volatilitet og risiko for, at markederne overreagerer, især i perioder med 
finansiel ustabilitet

Short selling og ikke-pantsikret short selling kan føre til en overreaktion på faldet af 
aktiepriser og en adskillelse fra de grundlæggende markedsværdier. Sådanne risici forøges 
ved, at disse korte positioner kan tages med yderst begrænset kapital. Disse praksisser 
forhøjer følgelig den gearing, der anvendes i finanssystemet, hvilket er enstemmigt 
accepteret som værende en årsag til finanskrisen. 

 Øget risiko for markedsmisbrug, især på dagsbasis

Regler om markedsmisbrug kan kun håndhæves, hvis tilsynsmyndighederne råder over 
alle de nødvendige oplysninger. Short selling og ikke-pantsikret short selling gør det
muligt at manipulere priserne på bekostning af institutionelle og individuelle investorer 
via påvirkning af prisdannelsen i løbet af handelsdagen. 
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 Værdipapirinflation og risiko for kreditstramning

Ikke-pantsikret short selling kan føre til en situation med værdipapirinflation, hvor antallet 
af værdipapirer, der sælges, overstiger antallet af værdipapirer, der faktisk er til rådighed 
på markedet. Således førte omfattende short selling af Volkswagen-værdipapirer i 2008 i 
kombination med Porsches opsamling af værdipapirer til en mangel på disponible 
værdipapirer. Stramningen af Volkswagen-værdipapirer betød, at bilfabrikanten opnåede 
den største samlede kursværdi på verdensplan, svarende til en værdi af 370 mio. USD.

 Risiko for manglende afvikling

Risikoen for manglende afvikling er ikke nødvendigvis knyttet til ikke-pantsikret short 
selling, men denne form for handel udsætter sælgeren for en højere risiko for ikke at 
kunne afvikle positionen. 

 Forstærkelse af forvridninger affødt af asymmetriske oplysninger og betydelig 
indvirkning på finansieringsvilkår 

Benyttelsen af credit default swaps som et middel til risikovurdering af statsobligationer 
øver en betydelig indflydelse på rentekurserne og dermed på fordelingen af aktiver inden 
for realøkonomien. Disse markeders ineffektivitet kan føre til forvridninger i fordelingen 
af kapital til realøkonomien. 

I lyset af de ovenfor skitserede risici er der behov for permanente foranstaltninger, der kan 
sikre solide rammer om håndteringen af disse mulige negative effekter. Herudover har de 
kompetente nationale myndigheder og ESMA brug for et sæt redskaber i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder. Den nuværende mangel på tilgængelige redskaber hæmmer 
tilsynsmyndighedernes evne til at forudse og imødegå ekstraordinære omstændigheder. Deres 
muligheder for at gribe effektivt ind begrænses yderligere af, at der savnes samordnede 
foranstaltninger og fælles håndhævelse af disse foranstaltninger. Dette er så meget desto mere 
vigtigt, idet undersøgelser tyder på, at restriktive foranstaltninger vedrørende short selling kun 
gør det muligt at begrænse volatiliteten, hvis forbuddet er rettet mod de aktører, der 
destabiliserer aktiepriserne. 

Kommissionens forslag til foranstaltninger til imødegåelse af de skitserede risici omfatter:

 Gennemsigtighedsbestemmelser der forudsætter meddelelse af korte nettopositioner 
og mærkning af korte ordrer.

 Restriktioner på ikke-pantsikret short selling, der er baseret på reglen om, at der 
mindst skal foreligge en låneaftale på tidspunktet for afvikling ("locate rule") såvel 
som en procedure for obligatorisk dækningskøb.

 Udvidede beføjelser der bemyndiger de kompetente nationale myndigheder til at 
intervenere i tilfælde af krise og ESMA til at samordne og harmonisere disse 
interventioner.

1. Forordningens anvendelsesområde og definition af short selling
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 Beskaffenheden af de finansieringsinstrumenter der er omfattet af forordningen

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at dække et bredt udvalg af 
finansieringsinstrumenter og rette forordningens fokus mod værdipapirer, statsobligationer og 
credit default swaps. 

Ordføreren anser det for passende at udvide den meddelelsesordning, der er omhandlet i 
artikel 8 om statsobligationer og credit default swaps, til at omfatte erhvervsobligationer og 
credit default swaps for selskaber. Denne udvidelse skal giver udstederne sikkerhed for, at der 
ikke sker nogen prismanipulation af disse instrumenter, eftersom en sådan manipulation kan 
føre til voksende låneomkostninger for udstederne og dermed blive til skade for 
realøkonomien.

 Omfanget af de markeder der er omfattet af forordningen

Ordføreren mener, at forordningen ikke bør undergrave de lige konkurrencevilkår mellem 
forskellige markedsaktører, og at den især ikke skal være til skade for regulerede markeder 
ved, at handel med unoterede værdipapirer fritages.

 Anvendelse uden for Unionen

Ordføreren er ligesom Kommissionen fast besluttet på, at disse bestemmelser skal gælde for 
alle fysiske eller juridiske personer, hvad enten de er bosiddende eller har hovedsæde inden 
eller uden for EU. Disse foranstaltninger er nødvendige for at sikre, at fondshandlerne ikke 
flytter væk af reguleringsmæssige årsager. De vil endvidere sikre ensartet behandling af EU-
baserede såvel som ikke-EU-baserede investorer. 

 Definition af short selling positioner og udækkede credit default swaps - artikel 3-
4

Ordføreren er enig i Kommissionens definition af short selling-positioner. 

Ordføreren er af den opfattelse, at alle investorer, der ejer en credit default swap uden at 
besidde referenceobligationen, bør anses for at have en udækket credit default swap-position. 
Brugen af credit default swaps som et udtryk for gardering af andre finansielle instrumenter 
gennem øget efterspørgsel på credit default swaps for statsobligationer har en tilbøjelighed til 
at sende misvisende signaler til markedet. Sådanne misvisende signaler kan bringe 
medlemsstaternes finansieringsomkostninger i fare og dermed øge presset på allerede 
belastede offentlige finanser.

2. Gennemsigtighedskrav

 Meddelelse om positioner

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, der er baseret på CESR's anbefalinger, om at gøre 
det pligtigt at meddele betydelige korte positioner i aktier og statsobligationer og hermed 
forbundne credit default swaps. Den øgede gennemsigtighed, som opnås med denne 
meddelelsesordning, vil styrke investorernes og opsparernes tillid til fondsmarkedet. 



PR\840448DA.doc 83/85 PE454.372v01-00

DA

For så vidt angår værdipapirer, må totrinsmodellen anses for hensigtsmæssig med en tærskel 
på 0,2 % af værdien af det pågældende selskabs udstedte aktiekapital for meddelelse til den 
kompetente myndighed og 0,5 % for offentliggørelse. 

For så vidt angår statsobligationer og hermed forbundne credit default swaps, tilslutter 
ordføreren sig Kommissionens forslag om, at positioner vedrørende gældspositioner kun
meddeles til tilsynsmyndighederne.

Ordføreren mener, at en symmetrisk meddelelsesordning for lange salg baseret på gearing vil 
være lige så ønskelig med henblik på at give tilsynsmyndighederne et nøjagtigt overblik over 
den fremmedfinansiering, der er anvendt til opbygningen af spekulationspositioner. 

Ligeledes anbefaler ordføreren, at der under ekstraordinære omstændigheder gives mulighed 
for, at tilsynsmyndighederne kan indføre krav om meddelelse over for långivere af finansielle 
instrumenter. Denne meddelelsesordning skal sikre, at tilsynsmyndighederne er behørigt 
underrettet om eventuelt pres på lånesiden af fondsmarkedet, hvilket normalt er ensbetydende 
med betydelige short selling-positioner.

 Mærkning af short selling-ordrer

Ordføreren støtter princippet bag Kommissionens forslag. 

Mærkning af korte salg er den eneste metode til at overvåge strømstørrelser og er derfor et 
supplement til meddelelsen af positioner ved handelsdagens afslutning. Mærkningsordningen 
vil hjælpe tilsynsmyndighederne med at kontrollere efterlevelse af meddelelseskravene og vil 
give dem en bedre forståelse af det reelle omfang af short selling. Desuden vil det give 
tilsynsmyndighederne et redskab til styre fraværet af prismanipulation ved hjælp af short 
selling-dispositioner inden for samme handelsdag. 

Der hersker ikke tvivl om gennemførligheden af en mærkningsordning, eftersom en sådan 
allerede er i kraft i USA og Asien, og EU vil ved indførelse heraf bringe sig på niveau med de 
internationale standarder. Omkostningerne ved gennemførelsen er usikre, men ubetydelige i 
det lange løb, idet ordrer ikke er dyrere i lande, hvor der gælder mærkningsordninger. Ikke 
desto mindre anbefaler ordføreren, at der med henblik på at nedbringe omkostningerne 
fastsættes en overgangsperiode, således at handelssystemerne får mulighed for at indføre 
mærkning som en del af deres ordinære opdatering af grænsefladen for ordreudførelse. En 
overgangsperiode på maksimalt tre år synes hensigtsmæssig.

Med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår anbefaler ordføreren, at all ordrer mærkes, 
uanset hvor de kan handles, herunder også unoterede transaktioner.

3. Ikke-pantsikret short selling og udækkede credit default swaps

 Restriktioner for ikke-pantsikret short selling

Ordføreren støtter, at al short selling begrænses til de salg, der er baseret på tidligere lånte 
værdipapirer eller værdipapirer, hvormed lånet er garanteret.

 Forbud mod udækkede credit default swaps
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Ordføreren støtter forslaget om, at muligheden for at købe credit default swaps for 
statsobligationer begrænses til indehavere af de pågældende statsobligationer. Det er 
nødvendigt, at credit default swap-transaktioner baseres på princippet om forsikringsmæssig 
interesse. 

Ordføreren stiller endvidere spørgsmålstegn ved nytten af at tillade finansielle institutioner at 
købe statsobligationer med deres egen medlemsstats obligationer som reference, idet disse 
finansielle institutioner næppe vil overleve, såfremt deres medlemsstat misligholder sine 
betalingsforpligtelser.

 Procedure for dækningsbeløb og sanktioner efter fire handelsdage fra handelen

Ordføreren tilslutter sig Kommissionen forslag om automatiske procedurer for dækningsbeløb 
for aktier efter fire handelsdage fra handelen fandt sted i tilfælde af manglende afvikling og 
medfølgende sanktioner. Foregangseksemplet fra USA, hvor en sådan foranstaltning har 
været gældende siden 2008, viser tydeligt, at denne fremgangsmåde er en effektiv måde til at 
sikre rettidig afregning. 

Ordføreren mener, at disse procedurer for dækningsbeløb bør gælde for alle transaktioner, 
herunder unoterede transaktioner, og at sanktionsmekanismens form og minimumsniveau skal 
fastsættes af ESMA, således at der undgås konkurrence mellem handelssystemer med 
udgangspunkt i disse reguleringskriterier.

4. Fritagelser

 Primære marked uden for EU

Ordføreren støtter Kommissionens forslag. I betragtning af den nugældende 
markedsregulering i USA er det lidet sandsynligt, at markedsaktører af reguleringsmæssige 
årsager flytter væk til skade for EU.

 Fritagelser for market maker-virksomhed 

Ordføreren støtter princippet om at tillade undtagelser for market maker-virksomhed. Market 
makers stiller likviditet til rådighed, hvilket er essentielt for et velfungerende marked, og en 
sådan funktion skal beskyttes mod andre markedsaktørers opportunistiske fremfærd.
Modvægten til disse undtagelser bør være en gedigen indsats for at stille likviditet til rådighed 
på markedet under regelmæssige og vedvarende former. Der skal fastsættes fælles standarder 
af ESMA for at sikre en ensartet fortolkning inden for EU.

Samtidig finder ordføreren det af afgørende betydning at undgå ethvert misbrug af disse 
undtagelser. Derfor skal det være forbudt for market makers, der ikke har vandtætte skodder 
mellem market maker-virksomhed og ejendomshandelsaktiviteter, der ikke er iværksat efter 
kundeordrer, at anvende disse fritagelser. Med henblik på at give tilsynsmyndigheden 
mulighed for at kontrollere, om en market maker misbruger fritagelserne, finder ordføreren 
desuden, at muligheden for at lade market makers være omfattet af kravene i artikel 5 i den 
nugældende forordning som værende market maker-operationer på fællesmarkedet ikke bør 
føre til etableringen af en retningsgivende position. Ligeledes bør market makers ikke have 
lov til at opretholde udækkede korte positioner ud over en rimelig periode uden at de låner det 



PR\840448DA.doc 85/85 PE454.372v01-00

DA

finansielle instrument, eftersom market makers ikke er fritaget fra afviklingsforpligtelsen. 

5. De kompetente myndigheders interventionsbeføjelser

 Restriktioner på short selling og credit default swaps-transaktioner under 
ugunstige omstændigheder:

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at udstyre de kompetente nationale 
myndigheder med udvidede beføjelser til intervention under ugunstige omstændigheder. 
Ordføreren foreslår ud fra samme rationale, at tilsynsmyndighederne bemyndiges til at indføre 
en "uptick-regel" – minimumspris for en kort ordre – i sådanne situationer. 

 Eventuelle restriktioner på short selling i tilfælde af betydelige prisfald

Ordføreren tilslutter sig princippet bag denne foranstaltning. Med henblik på at have en 
ensartet håndhævelse inden for det indre marked og for at opretholde lige konkurrencevilkår, 
mener ordføreren, at restriktionen gældende for et bestemt finansielt instrument bør finde 
anvendelse på alle transaktioner, uanset hvor de finder sted. 

6. ESMA's interventionsbeføjelser

 ESMA's samordning

Ordføreren bifalder de samordningsbeføjelser, som ESMA tillægges. Ligeledes støtter 
ordføreren, at ESMA indfører retningslinjer for alle de foranstaltninger, der kan give 
anledning til indbyrdes afvigende fortolkninger blandt de kompetente nationale myndigheder. 

 ESMA's interventionsbeføjelser

Ordføreren er tilfreds med de beføjelser, som tillægges ESMA i Kommissionens forslag. 
Kommissionen har gjort fuld brug af de muligheder, som ESMA-forordningen giver. ESMA 
tillægges beføjelser, der muliggør en sammenhængende gennemførelse af 
nødforanstaltningerne på EU-niveau.


