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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa 
aspekter av kreditswappar
(KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0482),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0264/2010),

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

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

för hur unionens finansiella marknader 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör inte bara fokusera 
på reglering av köparsidan av 
kreditswappmarknaderna utan också före 
den 1 januari 2012 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
handlarnas aktiviteter på säljarsidan av 
dessa marknader i syfte att säkerställa 
deras solvens om en kredithändelse skulle 
inträffa och lägga fram eventuella 
förslag.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Råvarumarknader, och i synnerhet 
marknaderna för jordbruksprodukter, 
faller inte inom denna förordnings 
tillämpningsområde. Eftersom vissa risker 
som identifieras i denna förordning också 
förekommer på dessa marknader bör 
kommissionen före den 
1 januari 2012rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om de 
risker som finns på dessa marknader, med 
beaktande av deras särarter, och lägga 
fram eventuella förslag.
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att möjliggöra löpande 
övervakning av positionerna bör 
transparenskraven omfatta anmälan av 
långa positioner med hävstång.

Or. en

Motivering

Långa positioner med hävstång innebär liknande risker som korta positioner.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Företagsobligationer och därmed förknippade kreditswappar bör omfattas av samma krav på 
anmälan som statspapper.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att vara till nytta för 
tillsynsmyndigheterna och marknaden bör 
informationssystemet ge fullständig och 
riktig information om en fysisk eller 
juridisk persons positioner. Den 

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

information som lämnas till 
tillsynsmyndighet eller marknaden bör i 
synnerhet omfatta både korta och långa 
positioner för att ge användbar information 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personens korta nettoposition och långa 
nettopositioner med hävstång i aktier, 
statspapper och kreditswappar.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är självklart att lika spelregler ska gälla i hela unionen och därför bör flaggning gälla för 
alla blankningar på alla de platser där sådana order kan utföras.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

person har en betydande kort nettoposition 
i ett statspapper som behöver anmälas till 
en behörig myndighet eller en betydande 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en emittent av statspapper eller 
företagsobligationer som behöver anmälas 
till myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att möjliggöra kontinuerlig 
övervakning av positioner bör 
informationsskyldigheten även inbegripa 
anmälan eller offentliggörande om en kort 
nettoposition leder till en ökning eller 
minskning över eller under vissa trösklar.

(14) För att möjliggöra kontinuerlig 
övervakning av positioner bör 
informationsskyldigheten även inbegripa 
anmälan eller offentliggörande om en kort 
nettoposition eller lång nettoposition med 
hävstång leder till en ökning eller 
minskning över eller under vissa trösklar.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Naken blankning av aktier och 
statspapper kan öka risken för utebliven 
avveckling, volatilitet och
marknadsmissbruk. För att minska sådana 
risker bör blankning baseras på 
värdepapper som tidigare lånats eller på 
värdepapper där lånet är garanterat. Det 
är också lämpligt att ta med krav på
uppköpsförfaranden och böter vid 
utebliven avveckling av transaktioner i 
dessa instrument. Uppköpsförfarandena 
och krav vid sen avveckling bör utgöra 
grundnormerna för avvecklingsdisciplin.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kreditswappar på statspapper bör 
grundas på principen om försäkringsbart 
intresse. Positioner utan täckning i 
kreditswappar på statspapper bör därför 
förbjudas.

Or. en
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Motivering

Kreditswappar på statspapper ska endast användas i säkringssyfte.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

undantaget. De behöriga myndigheterna 
bör också regelbundet begära information 
från en fysisk eller juridisk person för att 
övervaka deras användning av undantaget.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är inte logiskt att begränsa möjligheterna att blanka på en viss handelsplats eftersom 
problemet har sin grund i ett visst finansiellt instrument och inte i en viss handelplats.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medan behöriga myndigheter ofta har 
bäst förutsättningar att övervaka och snabbt 
reagera på en negativ händelse eller 
utveckling, bör ESMA också ha 
befogenhet att själv vidta åtgärder om 
blankning och andra relaterade aktiviteter 
hotar de finansiella marknadernas korrekta 

(25) Medan behöriga myndigheter ofta har 
bäst förutsättningar att övervaka och snabbt 
reagera på en negativ händelse eller 
utveckling, bör ESA (Esma) också ha 
befogenhet att själv vidta åtgärder om 
blankning och andra relaterade aktiviteter 
hotar de finansiella marknadernas korrekta 
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funktion och integritet eller stabiliteten hos 
hela eller en del av det finansiella systemet 
i unionen och om det finns 
gränsöverskridande konsekvenser och de 
behöriga myndigheterna inte har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att avvärja hotet.
ESMA bör när det är möjligt samråda med
Europeiska systemrisknämnden och med
andra behöriga myndigheter när en åtgärd 
kan ha effekter bortom finansmarknaderna, 
vilket kan vara fallet för råvaruderivat som 
används som skydd för positioner i den 
fysiska råvaran.

funktion och integritet eller stabiliteten hos 
hela eller en del av det finansiella systemet 
i unionen och om det finns 
gränsöverskridande konsekvenser och de 
behöriga myndigheterna inte har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att avvärja hotet.
ESA (Esma) bör när det är möjligt
informera Europeiska systemrisknämnden, 
inrättad genom förordning (EU) nr 
…/2010 [ESRB] (ESRB) och andra 
behöriga myndigheter när en åtgärd kan ha 
effekter bortom finansmarknaderna, vilket 
kan vara fallet för råvaruderivat som 
används som skydd för positioner i den 
fysiska råvaran.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

rörligheten för sådana uppgifter, som bör 
vara helt tillämplig på behandlingen av 
personuppgifter för förordningens 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) Medlemsstaterna bör anta 
bestämmelser om påföljder som är 
tillämpliga vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och se 
till att de genomförs. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
ESA (Esma) bör bistå medlemsstaterna i 
strävan efter harmonisering av 
påföljderna. ESA (Esma) bör också 
informeras om alla påföljder som 
medlemsstaterna vidtar.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Kommissionen bör få befogenheter att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Delegerade akter 
bör särskilt antas för att ange hur korta 
positioner ska beräknas om en fysisk eller 
juridisk person har en position utan 
täckning i en kreditswapp, för att ange 
trösklar för anmälan eller offentliggörande 
samt för närmare angivelse av kriterier och 

(34) Kommissionen bör få befogenheter att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget. Delegerade 
akter bör särskilt antas för att ange hur
nettopositioner ska beräknas om en fysisk 
eller juridisk person har en position utan 
täckning i en kreditswapp, för att ange 
trösklar för anmälan eller offentliggörande 
samt för närmare angivelse av kriterier och 
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faktorer för att avgöra när en negativ 
händelse eller utveckling ger upphov till ett 
allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i en 
medlemsstat eller unionen.

faktorer för att avgöra när en negativ 
händelse eller utveckling ger upphov till ett 
allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i en 
medlemsstat eller unionen. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. ESA (Esma) bör spela en 
central roll vid utarbetandet av delegerade 
akter genom att ge råd till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) skuldebrev som utfärdas av ett 
företag som har sitt huvudkontor i 
unionen och vars aktier är upptagna till 
handel på en handelsplats i unionen och 
derivat som anges i avsnitt C 
punkterna 4-10 i bilaga I till direktiv 
2004/39/EG som avser sådana skuldebrev.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) godkänd primarydealer: en fysisk eller 
juridisk person som genom ett avtal med en
statlig emittent har åtagit sig att agera som 
uppdragsgivare vid primär- och sekundär-
marknadsoperationer för de skuldebrev 
som emitterats av den emittenten,

(a) godkänd primarydealer: en fysisk eller 
juridisk person som genom ett avtal med en 
emittent av statspapper eller 
företagsobligationer har åtagit sig att agera 
som uppdragsgivare vid primär- och 
sekundär- marknadsoperationer för de 
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skuldebrev som emitterats av den 
emittenten,

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) företagsobligation: ett 
skuldinstrument som emitterats av ett 
företag som har sitt huvudkontor i 
unionen och vars aktier är upptagna till 
handel på en handelsplats i unionen,

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) emitterade företagsobligationer: det 
totala värdet av ett företags obligationer 
som emitterats av ett företag som har sitt 
huvudkontor i unionen och vars aktier är 
upptagna till handel på en handelsplats i 
unionen,

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led o – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) för företagsobligationer som 
emitterats av, eller en kreditswapp som 
avser en obligation från, ett företag som 
har sitt huvudkontor i unionen och vars 
aktier är upptagna till handel på en 
handelsplats i unionen: den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
företaget har sitt huvudkontor,

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led o – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

för ett annat finansiellt instrument än ett 
instrument som avses i punkt i eller ii: den 
behöriga myndigheten för det finansiella 
instrument som definieras i artikel 2.7 i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 och bestäms enligt kapitel III i 
den förordningen,

för ett annat finansiellt instrument än ett 
instrument som avses i punkt i, ii eller iia: 
den behöriga myndigheten för det 
finansiella instrument som definieras i 
artikel 2.7 i kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 och bestäms enligt 
kapitel III i den förordningen,

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led o – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) för ett finansiellt instrument som inte 
omfattas av i, ii eller iii: den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där det 
finansiella instrumentet först togs upp för 
handel på en handelsplats,

(iv) för ett finansiellt instrument som inte 
omfattas av i, ii, iia eller iii: den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där det 
finansiella instrumentet först togs upp för 
handel på en handelsplats,
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Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 anta 
bestämmelser som specificerar de 
definitioner som föreskrivs i punkt 1, 
särskilt genom att ange när en fysisk eller 
juridisk person ska anses äga ett finansiellt 
instrument för tillämpningen av 
definitionen av blankning i punkt 1 p.

2. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 anta 
bestämmelser som specificerar de 
definitioner som föreskrivs i punkt 1, 
särskilt genom att ange när en fysisk eller 
juridisk person ska anses äga ett finansiellt 
instrument för tillämpningen av 
definitionen av blankning i punkt 1 p.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) blankar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU eller 
av ett företag som har sitt huvudkontor i 
unionen och vars aktier är upptagna till 
handel på en handelsplats i unionen,

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) innehar en aktie som emitterats av 
företaget eller ett skuldebrev som 
emitterats av medlemsstaten eller EU eller 
av ett företag som har sitt huvudkontor i 
unionen och vars aktier är upptagna till 
handel på en handelsplats i unionen,

Or. en
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av denna 
förordning är en lång position med 
hävstång en lång position som ger en 
fysisk eller juridisk person en finansiell 
fördel i händelse av en ökning av priset 
eller värdet på aktien eller 
skuldinstrumentet som är större än den 
finansiella fördelen till följd av ökningen i 
priset eller värdet på aktien eller 
skuldinstrumentet när en sådan fysisk 
eller juridisk person innehar aktien eller 
skuldinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 
ska i beräkningen av en kort position och 
en lång position i företagsobligationer 
även ingå eventuella kreditswappar som 
avser en obligation eller en kredithändelse 
som avser ett företag som har sitt 
huvudkontor i unionen och vars aktier är 
upptagna till handel på en handelsplats i 
unionen. 

Or. en

Ändringsförslag 36
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en fysisk eller juridisk persons korta 
nettoposition i ett företags emitterade 
aktiekapital vara den position som återstår 
efter avdrag av alla långa positioner den 
berörda personen har i företagets 
emitterade aktiekapital från alla korta 
positioner den personen har i det företagets 
emitterade aktiekapital.

4. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en fysisk eller juridisk persons korta 
nettoposition i ett företags emitterade 
aktiekapital vara den position som återstår 
efter avdrag av alla långa positioner den 
berörda personen har i företagets 
emitterade aktiekapital från alla korta 
positioner den personen har i det företagets 
emitterade aktiekapital. Ett negativt värde 
efter ett sådant avdrag ska anses vara en 
lång nettoposition.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en fysisk eller juridisk persons korta 
nettoposition i en medlemsstats eller EU:s 
emitterade statspapper vara den position 
som återstår efter avdrag av alla långa 
positioner den berörda personen har i den 
medlemsstatens eller EU:s emitterade 
statspapper från alla korta positioner den 
personen har i samma skuld.

5. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska en fysisk eller juridisk persons korta 
nettoposition i en medlemsstats eller EU:s 
emitterade statspapper vara den position 
som återstår efter avdrag av alla långa 
positioner den berörda personen har i den 
medlemsstatens eller EU:s emitterade 
statspapper från alla korta positioner den 
personen har i samma skuld. Ett negativt 
värde efter ett sådant avdrag ska anses 
vara en lång nettoposition.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tillämpningen av denna 
förordning ska den position som återstår 
efter avdrag av en fysisk eller juridisk 
persons långa position i emitterade 
företagsobligationer från denna persons 
alla korta positioner i dessa obligationer 
anses vara en kort nettoposition i de 
emitterade obligationerna. Ett negativt 
värde efter ett sådant avdrag ska anses 
vara en lång nettoposition.

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Fysiska eller juridiska personers korta 
nettoposition och långa nettoposition 
enligt punkterna 4, 5 och 5a ska också 
gälla positioner i index, korgar och 
börshandlade fonder samt positioner i 
därmed förknippade derivat som anges i 
avsnitt C punkterna 4–10 i bilaga I till 
direktiv 2004/39/EG, även när sådana 
derivat handlas utanför en handelsplats.
När olika placeringsstrategier tillämpas 
avseende en viss emittent eller ett visst 
emitterat finansiellt instrument genom 
separata fonder inom olika entiteter ska 
beräkningen av korta och långa 
nettopositioner enligt punkterna 3, 4, 5 
och 5a göras på nivån för varje enskild 
fond. När samma placeringsstrategi 
tillämpas avseende en viss emittent eller 
ett visst emitterat finansiellt instrument 
genom mer än en fond ska de korta och 
långa nettopositionerna i var och en av 
dessa fonder räknas samman. När korta 
och långa positioner ingås i mer än ett 
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affärsområde inom en entitet ska korta 
och långa nettopositioner beräknas för 
varje affärsområde som är separerat från 
andra affärsområden åtminstone genom 
informationsbarriärer. När två eller flera 
portföljer inom samma entitet förvaltas på 
diskretionär basis enligt samma 
placeringsstrategi avseende en viss 
emittent eller ett visst emitterat finansiellt 
instrument ska dessa positioner räknas 
samman för beräkningen av korta och 
långa nettopositioner. När det gäller 
icke-diskretionär förvaltning av en 
kundportfölj ska beräkningen av den 
korta eller långa nettopositionen vara 
kundens rättsliga ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) de fall då en fysisk eller juridisk 
person har en lång position enligt 
punkt 2a, 

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de fall då en fysisk eller juridisk person 
har en kort nettoposition för tillämpningen 
av punkterna 4 och 5 samt med vilken 
metod positionen ska beräknas,

(b) de fall då en fysisk eller juridisk person 
har en kort nettoposition för tillämpningen 
av punkterna 4, 5 och 5a samt med vilken 
metod positionen ska beräknas,
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Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) med vilken metod positioner ska 
beräknas för tillämpningen av punkterna 
3, 4 och 5 om olika enheter i en grupp har 
långa eller korta positioner eller för
fondförvaltningsverksamheter som avser 
separata fonder.

(c) med vilken metod positioner ska 
beräknas för tillämpningen av punkterna 
3, 4, 5 och 5a om olika enheter i en grupp 
har långa eller korta positioner eller för 
fondförvaltningsverksamheter som avser 
separata fonder.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Vid tillämpningen av denna förordning 
anses en fysisk eller juridisk person ha en 
position utan täckning i en kreditswapp för 
en obligation från en medlemsstat eller EU
eller för ett företag som har sitt 
huvudkontor i unionen och vars aktier är 
upptagna till handel på en handelsplats i 
unionen, om ändamålet med 
kreditswappen inte är att skydda mot den 
kreditrisk som är förknippad med den 
emittent i vars statspapper eller 
företagsobligationer den fysiska eller 
juridiska personen har en lång position.
Den part i en kreditswapp som är skyldig 
att erlägga betalningen eller betala 
ersättning i händelse av en 
betalningsinställelse eller kredithändelse 
avseende referensentiteten har inte av 
denna anledning en position utan täckning i 
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den mening som avses i detta stycke. den mening som avses i detta stycke.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med vilken metod positioner ska 
beräknas för tillämpningen av punkt 1 om 
olika enheter i en grupp har långa och korta 
positioner eller för 
fondförvaltningsverksamheter som avser 
separata fonder.

(b) med vilken metod positioner ska 
beräknas för tillämpningen av punkt 1 om 
olika enheter i en grupp har långa och korta 
positioner eller för 
fondförvaltningsverksamheter som avser 
separata fonder, med beaktande av behovet 
av en helhetssyn på varje oberoende 
placeringsstrategi i enlighet med artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna kan ESA (Esma) 
utfärda ett yttrande om behovet av att 
anpassa tröskelvärdena i punkt 2 och 
översända detta till Europaparlamentet 
och rådet.

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

Kommissionen får, inom tre veckor efter 
att ha mottagit yttrandet från ESA (Esma) 
och om det är nödvändigt med hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna,
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 och villkoren i artiklarna 37 och 
38 anpassa de trösklar som avses i punkt 2.

Anpassningen av trösklarna får under 
inga omständigheter inkräkta på de 
behöriga myndigheternas förmåga att 
övervaka korta nettopositioner.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anmälan enligt denna artikel ska 
göras i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 5a
Anmälan till behöriga myndigheter av 
betydande långa nettopositioner med 

hävstång i aktier
1. En fysisk eller juridisk person som har 
en lång nettoposition med hävstång i det 
emitterade aktiekapitalet för ett företag 
vars aktier är upptagna för handel på en 
handelsplats ska till den berörda behöriga 
myndigheten anmäla så snart positionen 
uppnår eller sjunker under den berörda 
anmälningströskel som avses i punkt 2.
2. En berörd anmälningströskel är 
0,2 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och 
varje steg om 0,1 procent däröver.
3. Med hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna får ESA (Esma) 
utfärda ett yttrande om behovet att 
anpassa tröskelvärdena i punkt 2 och 
översända detta till Europaparlamentet 
och rådet.
Kommissionen får, inom tre veckor efter 
att ha mottagit yttrandet från ESA (Esma) 
och om det är nödvändigt med hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 och villkoren i artiklarna 37 
och 38 anpassa de trösklar som avses i 
punkt 2.
Anpassningen av trösklarna får under 
inga omständigheter minska de behöriga 
myndigheternas förmåga att övervaka 
korta nettopositioner.
4. Anmälan enligt denna artikel ska göras 
i enlighet med artikel 9.

Or. en

Motivering

Långa positioner med hävstång innebär samma risker som korta positioner. Därför behövs 
anmälan till de behöriga myndigheterna.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Flaggning bör också tillämpas på OTC-transaktioner så att alla blankningar kan övervakas 
och lika spelregler upprätthållas.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fysiska och juridiska personer som 
utför order ska flagga alla säljorder som 
blankningar om säljaren blankar aktien. 

Or. en

Motivering

Ansvaret för att flagga bör ligga på kunderna och inte på handelsplatserna eller 
värdepappersföretagen.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten för en handelsplats 
eller för ett värdepappersföretag som utför 
order för kunders räkning utanför en 
handelsplats ska fortlöpande se till att 
blankningar faktiskt flaggas av den 
fysiska eller juridiska person som utför 
order.
Om en fysisk eller juridisk person vid 
upprepade tillfällen underlåter att flagga 
ska den behöriga myndigheten förbjuda 
denna person från att företa ytterligare 
försäljningar av aktier på handelsplatsen 
eller genom värdepappersföretaget för en 
lämplig tid som är tillräckligt lång för att 
ha en avskräckande verkan.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Uppgifter om blankningsorder och 
blankningar ska lämnas till den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten för en 
handelsplats eller för ett 
värdepappersföretag som utför order för 
kunders räkning i dessa instrument 
utanför en handelsplats. Uppgifterna ska 
omfatta åtminstone identitetsuppgifter om 
den fysiska eller juridiska person som 
lämnat ordern, tidpunkten när ordern 
registrerades i orderboken, tidpunkten när 
ordern utfördes eller togs bort från 
orderboken och priset, storleken och 
villkoren för utförandet av ordern.
Den relevanta behöriga myndigheten ska 
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också beredas tillgång till uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Handelsplatsen eller 
värdepappersföretaget som utför order för 
kunders räkning utanför en handelsplats 
ska minst en gång per dag offentliggöra 
en sammanfattning av 
blankningsvolymen för varje aktie som är 
upptagen till handel, uttryckt som en 
procentandel av omsättningen som gjorts 
av handelsplatsen eller 
värdepappersföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tekniska 
regelstandarder med närmare uppgifter 
om de uppgifter som ska lämnas, 
inbegripet blankningsvolymen, enligt 
punkt 1.
De regelstandarder som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska regelstandarder till 
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kommissionen senast [den 
31 december 2011].

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ska 
befogenheter ges till kommissionen att 
anta tekniska genomförandestandarder 
som anger det förfarande som ska 
tillämpas för att flagga order och som 
fastställer ett gemensamt format för de 
uppgifter som ska lämnas i syfte att 
underlätta konsolideringen av uppgifter.
De regelstandarder som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med artikel 15 
i förordning (EU) nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast [den 
31 december 2011].

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g. En handelsplats eller ett 
värdepappersföretag som utför order för 
kunders räkning utanför en handelsplats 
som inte har infört flaggningsförfaranden 
vid ikraftträdandet av denna förordning 
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ska tillämpa denna artikel senast den 
31 december 2013.

Or. en

Motivering

Det behövs en lämplig övergångsperiod för att minska de kostnader som är förknippade med 
genomförandet av flaggningskraven.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna får ESA (Esma) 
utfärda ett yttrande om behovet att 
anpassa tröskelvärdena i punkt 2 och 
översända det till Europaparlamentet och 
rådet.

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

Kommissionen får, inom tre veckor efter 
att ha mottagit yttrandet från ESA (Esma) 
och om det är nödvändigt med hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna,
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till utvecklingen på finansmarknaderna. genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 och villkoren i artiklarna 37 och 
38 anpassa de trösklar som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anmälan enligt denna artikel ska 
göras i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Offentliggörande av betydande långa 
nettopositioner med hävstång i aktier

1. En fysisk eller juridisk person som har 
en lång nettoposition med hävstång i det 
emitterade aktiekapitalet för ett företag 
vars aktier är upptagna för handel på en 
handelsplats ska offentliggöra uppgifter 
om positionen så snart den uppnår eller 
sjunker under den berörda 
offentliggörandetröskel som avses i 
punkt 2.
2. En berörd offentliggörandetröskel är 
0,5 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och 
varje steg om 0,1 procent däröver. 
3. Med hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna får ESA (Esma) 
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utfärda ett yttrande om behovet att 
anpassa tröskelvärdena i punkt 2 och 
översända det till Europaparlamentet och 
rådet.
Kommissionen får, inom tre veckor efter 
att ha mottagit yttrandet från ESA (Esma) 
och om det är nödvändigt med hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 och villkoren i artiklarna 37 
och 38 anpassa de trösklar som avses i 
punkt 2.
4. Anmälan enligt denna artikel ska göras 
i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anmälan enligt denna artikel ska 
göras i enlighet med artikel 9.
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Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Anmälan till behöriga myndigheter av 

betydande korta nettopositioner i 
företagsobligationer och kreditswappar

1. En fysisk eller juridisk person som har 
någon av följande positioner ska anmäla 
till den berörda behöriga myndigheten så 
snart positionen uppnår eller sjunker 
under en berörd anmälningströskel för 
den berörda medlemsstaten eller unionen:
(a) En kort nettoposition avseende de 
emitterade företagsobligationerna från ett 
företag som har sitt huvudkontor i 
unionen och vars aktier är upptagna till 
handel på en handelsplats i unionen.
(b) En position utan täckning i en 
kreditswapp avseende en obligation från 
ett företag som har sitt huvudkontor i 
unionen och vars aktier är upptagna till 
handel på en handelsplats i unionen.
2. De berörda anmälningströsklarna 
består av ett inledande värde och därefter 
de successiva nivåer som fastställts i de 
åtgärder som kommissionen vidtagit i 
enlighet med punkt 3.
3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och med 
förbehåll för villkoren i artiklarna 37 och 
38 specificera de trösklar som avses i 
punkt 2. Kommissionen ska inte sätta 
trösklarna på en sådan nivå att det krävs 
anmälan av positioner av minimalt värde.
4. Anmälan enligt denna artikel ska göras 
i enlighet med artikel 9.
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Or. en

Motivering

Rapporteringskraven måste utsträckas till företag för att det inte ska uppstå något missbruk 
av företagsobligationer.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Det offentliggörande av information som 
avses i artikel 7 ska göras på ett sätt som 
garanterar snabb tillgång till information på 
ett icke-diskriminerande sätt.
Informationen ska göras tillgänglig till den 
officiellt utsedda mekanismen i emittentens 
hemmedlemsstat för de aktier som avses i 
artikel 21.2 i Europaparlamentet och rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad och 
ska publiceras på webbsidan för 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet.
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Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 4 ges 
kommissionen befogenheter att anta
tillämpningsföreskrifter som anger hur 
informationen ska offentliggöras.

6. Kommissionen ska ges befogenheter att 
anta tekniska regelstandarder som anger 
hur informationen ska offentliggöras i 
enlighet med denna artikel.

De tillämpningsföreskrifter som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med
artikel [7e ]i förordning (EU) nr
…/….[ESMA-förordningen].

De tekniska regelstandarder som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr
…/2010 [Esma].

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

ESA (Esma) ska överlämna förslag till
tekniska regelstandarder till 
kommissionen senast den 
[31 december 2011].

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven på anmälan och offentliggörande 
enligt artiklarna 5, 7 och 8 gäller för 
fysiska eller juridiska personer som är 
bosatta eller etablerade i eller utanför EU.

Kraven på anmälan och offentliggörande 
enligt artiklarna 5, 5a, 7, 7a, 8 och 8a
gäller för fysiska eller juridiska personer 
som är bosatta eller etablerade i eller 
utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 68
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid negativa händelser eller utvecklingar 
som utgör ett allvarligt hot mot den 
finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i medlemsstaten 
eller i en annan medlemsstat ska den 
behöriga myndigheten tillhandahålla den 
begärda informationen till ESA (Esma) 
inom 24 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tekniska 
regelstandarder som specificerar de 
närmare uppgifter som ska lämnas i 
enlighet med punkterna 1 och 2.
De regelstandarder som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska regelstandarder till 
kommissionen senast [den 
31 december 2011].

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ges 
kommissionen befogenheter att anta 
tekniska genomförandestandarder som 
fastställer formatet för de uppgifter som 
ska lämnas i enlighet med punkterna 1 
och 2.
De regelstandarder som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med artikel 15 
i förordning (EU) nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast [den 
31 december 2011].

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72

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

1a. Punkt 1 är inte tillämplig på 
verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en entitet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem i en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk 
och tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med artikel 15.2, när den handlar 
som uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln 
sker på eller utanför en handelsplats, som 
åtnjuter undantagen som avses i 
artikel 15 före utgången av den tredje 
handelsdagen av blankningen av en aktie 
som är upptagen till handel på en 
handelsplats eller en blankning av ett 
statspappersinstrument.

Or. en

Motivering

Obegränsade undantag för market makers är inte förenligt med deras skyldighet att avveckla 
sina handelstransaktioner inom vederbörlig tid.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ges befogenheter att anta 
tekniska regelstandarder som anger de 
typer av avtal eller överenskommelser som 
ger tillräckliga garantier för att aktien eller 
statspapperet kommer att vara tillgängligt 
för avveckling.

Kommissionen ska särskilt beakta behovet 
av att bevara likviditeten på marknaderna, 
särskilt på marknaden för statsobligationer 

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

och marknaderna för återköp av 
statsobligationer (repomarknader).

De tillämpningsföreskrifter som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med
artikel [7e ]i förordning (EU) 
nr …/….[ESMA-förordningen].

De tekniska regelstandarder som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr …/2010 [Esma].

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

ESA (Esma) ska överlämna förslag till
tekniska regelstandarder till 
kommissionen senast [den 
1 januari 2011].

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Restriktioner för kreditswappar utan 

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

Or. en

Motivering

Kreditswappar bör endast köpas för att säkra sig mot risken för att denna emittent ska ställa 
in betalningarna. 

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 12b
Restriktioner för kreditinstituts 
användning av kreditswappar

Ett kreditinstitut som är auktoriserat 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut1 får inte inleda 
kreditswapptransaktioner avseende en 
obligation från sin hemmedlemsstat eller 
unionen.
__________
1 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

Or. en

Motivering

Kreditswappar utnyttjas i sådana fall endast för att kringgå regelverket eftersom en 
medlemsstats fall högst sannolikt skulle leda till att dess kreditinstitut också går i konkurs.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel eller ett 
värdepappersföretag som utför order för 
kunders räkning i dessa instrument 
utanför en handelsplats ansvarar för att 
handelsplatsen eller 
värdepappersföretaget, eller den centrala 
motpart som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen eller 
värdepappersföretaget, eller den 
värdepapperscentral som tillhandahåller 
avvecklingstjänster för handelsplatsen 
eller värdepappersföretaget, har rutiner 
som uppfyller samtliga följande krav:

Or. en
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Motivering

Uppköpsförfaranden bör också tillämpas på OTC-transaktioner så att inte reglerade 
marknader drabbas av en konkurrensnackdel.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en fysisk eller juridisk person som 
säljer aktier eller statspapper inte kan 
rätta till underlåtenheten inom 
10 handelsdagar från den dag då handeln 
ägde rum, eller vid 
marketmakerverksamhet, inom 
12 handelsdagar från den dag då handeln 
ägde rum, ska en handelsplats som har 
aktier eller statspapper upptagna till 
handel eller ett värdepappersföretag som 
utför order för kunders räkning i dessa 
instrument utanför en handelsplats 
förbjuda denna person att företa 
ytterligare försäljningar av aktier eller 
statspapper på handelsplatsen eller genom 
värdepappersföretaget så länge som 
denna person underlåter att avveckla en 
transaktion på handelsplatsen eller 
genom detta värdepappersföretag.

Or. en

Motivering

Strikta påföljder mot avvecklingsmissbruk är det bästa sättet att främja marknadsdisciplin.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel ska ha 
rutiner som gör det möjligt att förbjuda en 
fysisk eller juridisk person som är medlem 

3. En handelsplats som har aktier eller 
statspapper upptagna för handel eller ett 
värdepappersföretag som utför order för 
kunders räkning i dessa instrument 
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av handelsplatsen att ingå fler 
blankningar av aktier eller 
statsinstrument på handelsplatsen så 
länge som den personen underlåter att
avveckla en transaktion som uppkommit 
genom en blankning på den 
handelsplatsen.

utanför en handelsplats ska ha rutiner som 
gör det möjligt för handelsplatsen, 
värdepappersföretaget, den centrala 
motparten eller värdepapperscentralen att 
anmäla varje verkställande av 
uppköpsförfarandet till sin berörda 
behöriga myndighet. Om en fysisk eller 
juridisk person vid upprepade tillfällen
underlåter att fullgöra en avveckling ska 
den behöriga myndigheten undersöka 
huruvida denna underlåtenhet beror på 
blankningstransaktioner. Vid upprepad 
underlåtenhet på grund av blankning ska 
den behöriga myndigheten besluta om 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna ska undersöka orsakerna till upprepad avvecklingsunderlåtenhet 
eftersom det kan bero på missbruk i form av naken blankning. 

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tekniska 
regelstandarder som specificerar 
minimibeloppen för de dagliga 
betalningarna och vad som kan betraktas 
som en upprepad underlåtenhet enligt 
punkterna 2 och 3.
De tekniska regelstandarder som avses i 
första stycket ska antas i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska regelstandarder till 
kommissionen senast [den 
1 januari 2012].
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Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Artiklarna 5, 6, 7, 7a, 8 och 8a är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs av 
ett värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, genom att 
lägga bindande och samtidiga köp- och 
säljbud av jämförbar storlek till 
konkurrenskraftiga priser, och därigenom 
tillföra verklig likviditet till marknaden på 
regelbunden och löpande basis, i den mån 
en sådan verksamhet är utformad så att 
den står i proportion till kundernas 
rimliga behov inom den närmaste tiden.

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

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

Or. en

Motivering

Market makers bör inte undantas från artikel 5 eftersom dessa i regel inte tar några 
positioner i någon viss riktning över natten.

Detta undantag har flyttats till artikel 12 direkt.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantaget i det första stycket ska endast 
gälla om verksamheterna har separata 
räkenskaper och är funktionellt 
separerade från andra verksamheter i det 
företag eller den entitet som avses i detta 
stycke.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta 
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tekniska regelstandarder som specificerar 
kriterierna för funktionell och 
räkenskapsmässig separation.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges också befogenheter att 
anta tekniska regelstandarder som 
specificerar kriterierna för 
transaktionsvolym, regelbundenhet, 
kontinuitet, priser och budstorlek som 
säkerställer att de verksamheter som 
åtnjuter undantag tillför en verklig 
likviditet till marknaden.

Or. en

Motivering

För att åtnjuta undantagen bör market makers vara föremål för ett verkligt åtagande att 
tillföra likviditet.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska regelstandarder som avses i 
tredje och fjärde stycket ska antas i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska regelstandarder till 
kommissionen senast [den 
31 december 2011].
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Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska regelbundet och 
under alla omständigheter minst var 
sjätte månad säkerställa att den fysiska 
eller juridiska personen uppfyller 
villkoren i detta stycke.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artiklarna 6, 7, 7a, 8 och 8a är inte 
tillämpliga på verksamheter som bedrivs 
av ett värdepappersföretag eller en entitet 
i tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk 
och tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den eller det 
handlar som uppdragsgivare för ett 
finansiellt instrument, oberoende av om 
handeln sker på eller utanför 
handelsplatsen, inom ramen för sin 
ordinarie verksamhet genom att fullgöra 
order som initierats av kunder eller på 
kunders begäran och för att säkra 
positioner som uppkommer genom dessa 
affärer, förutsatt att en sådan verksamhet 
är utformad så att den står i proportion 
till kundernas rimliga behov inom den 
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närmaste tiden.
Undantaget i det första stycket ska endast 
gälla om verksamheterna har separata 
räkenskaper och är funktionellt 
separerade från andra verksamheter i det 
företag eller den entitet som avses i detta 
stycke.
Kommissionen ges befogenhet att anta 
tekniska regelstandarder som specificerar 
de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska beakta vid 
bedömningen om en transaktion för att 
säkra en position uppkommer på en 
kunds begäran. 
De tekniska regelstandarder som avses i 
tredje stycket ska antas i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr …/2010 [Esma].
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska regelstandarder till 
kommissionen senast [den 
31 december 2011].
Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska regelbundet och 
under alla omständigheter minst var sjätte 
månad säkerställa att verksamhet som 
omfattas av detta stycke initieras av en 
kund eller på en kunds begäran och för 
att säkra positioner som uppkommer 
genom dessa affärer.

Or. en

Motivering

Denna verksamhet är inte marketmakerverksamhet och behöver avgränsas.

En funktionell separation är det bästa sättet att säkerställa att undantag för egenhandel på en 
kunds begäran inte utnyttjas för egenhandel som inte är kopplad till en kunds begäran.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tredjelandet har inte av 
arbetsgruppen mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism förts upp på 
förteckningen över icke samarbetsvilliga 
länder och territorier.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den berörda behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får ålägga fysiska eller 
juridiska personer som har en kort 
nettoposition avseende finansiella 
instrument för vilka information redan 
krävs enligt artiklarna 5–8 att anmäla detta 
eller offentliggöra närmare uppgifter vid 
en lägre tröskel än den som anges i 
artiklarna 5–8, när båda följande villkor 
är uppfyllda: 
(a) Negativa händelser eller utvecklingar 
utgör ett allvarligt hot mot den finansiella 
stabiliteten eller marknadsförtroendet i 
medlemsstaten eller en annan 
medlemsstat.
(b) Anmälan eller offentliggörande 
behövs för att avvärja hotet.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Anmälan från utlånare under 
exceptionella omständigheter 

1. Den berörda behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får vidta de åtgärder som 
anges i punkt 2 vid negativa händelser 
eller utvecklingar som utgör ett allvarligt 
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hot mot den finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i en eller flera andra 
medlemsstater.
2. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat får ålägga fysiska eller 
juridiska personer som sysselsätter sig 
med utlåning av specifika finansiella 
instrument eller klasser av finansiella 
instrument att anmäla varje avvikande 
ökning av priset som begärs för att låna 
ett visst finansiellt instrument eller en viss 
klass av finansiella instrument.

Or. en

Motivering

Information från utlåningssidan kan vara till hjälp för tillsynsmyndigheterna i händelse av 
stress på finansmarknaderna.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den berörda behöriga myndigheten i 
medlemsstaten får kräva av fysiska eller 
juridiska personer som inleder en 
blankning av börshandlade aktier eller 
statspapper att det finansiella 
instrumentet endast får blankas
(a) till ett pris som överstiger det pris till 
vilket den närmast föregående 
försäljningen gjordes (”plus tick”) eller
(b) det senaste säljpriset om det är högre 
än de senaste annorlunda priset 
(”zero-plus tick”) 

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter bör ha möjlighet att införa upptick-regler som kan vara ett alternativ till 
ett förbud mot blankning.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den berörda behöriga myndigheten 
ska omedelbart underrätta ESA (Esma) 
om sitt beslut, vilken i sin tur ska 
informera alla behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater där det finansiella 
instrumentet handlas.

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Befogenheter att tillfälligt anpassa 

uppköpsförfarandet i händelse av en kort 
squeeze

1. Om en aktie eller en statsobligation blir 
föremål för en kort squeeze får den 
berörda behöriga myndigheten i en 
medlemsstat besluta att anpassa eller 
stoppa uppköpsförfarandet som anges i 
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artikel 13.
2. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 36 och 
villkoren i artiklarna 37 och 38 anta 
bestämmelser som specificerar när en 
aktie eller en statsobligation blir föremål 
för en kort squeeze.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En behörig myndighet ska på sin 
webbplats offentliggöra ett 
tillkännagivande om alla beslut om att 
införa eller förlänga någon av de åtgärder 
som avses i artiklarna 16–19.

1. En behörig myndighet ska på sin 
webbplats offentliggöra ett 
tillkännagivande om alla beslut om att 
införa eller förlänga någon av de åtgärder 
som avses i artiklarna 16–19a.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En åtgärd enligt artiklarna 16–19 ska 
träda i kraft när tillkännagivandet har 
offentliggjorts eller vid en tidpunkt som 
anges i tillkännagivandet efter dess 
offentliggörande och ska endast gälla för 
transaktioner som inleds efter det att 
åtgärden träder i kraft.

3. En åtgärd enligt artiklarna 16–19a ska 
träda i kraft när tillkännagivandet har 
offentliggjorts eller vid en tidpunkt som 
anges i tillkännagivandet efter dess 
offentliggörande och ska endast gälla för 
transaktioner som inleds efter det att 
åtgärden träder i kraft.

Or. en



PR\840448SV.doc 63/81 PE454.372v01-00

SV

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en behörig myndighet inför eller 
förlänger en åtgärd enligt artikel 16, 17 
eller 18 och innan en behörig myndighet 
inför en restriktion enligt artikel 19 ska den 
underrätta ESMA och andra behöriga 
myndigheter om den planerade åtgärden.

1. Innan en behörig myndighet inför eller 
förlänger en åtgärd enligt artikel 16, 16a, 
17 eller 18 och innan en behörig 
myndighet inför en restriktion enligt 
artikel 19 eller en anpassning enligt 
artikel 19a ska den underrätta ESA (Esma)
och andra behöriga myndigheter om den 
planerade åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälan av ett förslag om att inleda 
eller förlänga en åtgärd enligt artiklarna 
16, 17 och 18 ska göras minst 24 timmar 
innan åtgärden är avsedd att träda i kraft 
eller förlängas. Under exceptionella 
omständigheter får en behörig myndighet 
göra en anmälan mindre än 24 timmar 
innan åtgärden ska träda i kraft om det inte 
är möjligt att ge 24 timmars varsel. En 
anmälan enligt artikel 19 ska göras innan 
åtgärden är avsedd att träda i kraft.

3. Anmälan av ett förslag om att inleda 
eller förlänga en åtgärd enligt artiklarna 
16, 16a, 17, 18 och 19a ska göras minst 
24 timmar innan åtgärden är avsedd att 
träda i kraft eller förlängas. Under 
exceptionella omständigheter får en 
behörig myndighet göra en anmälan 
mindre än 24 timmar innan åtgärden ska 
träda i kraft om det inte är möjligt att ge 
24 timmars varsel. En anmälan enligt 
artikel 19 ska göras innan åtgärden är 
avsedd att träda i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En behörig myndighet i en medlemsstat 
som mottar en anmälan enligt denna artikel 
får vidta åtgärder enligt artiklarna 16–19 i 
den medlemsstaten om den anser att 
åtgärden är nödvändig för att hjälpa den 
andra behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten ska också ge varsel i enlighet 
med punkterna 1–3 om den planerar att 
vidta åtgärder.

4. En behörig myndighet i en medlemsstat 
som mottar en anmälan enligt denna artikel 
får vidta åtgärder enligt artiklarna 16–19a
i den medlemsstaten om den anser att
åtgärden är nödvändig för att hjälpa den 
andra behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten ska också ge varsel i enlighet 
med punkterna 1–3 om den planerar att 
vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha tagit emot en anmälan enligt 
artikel 22 av alla åtgärder som ska införas 
eller förlängas enligt artikel 16, 17 eller 
18, ska ESMA inom 24 timmar yttra sig
om huruvida den anser att åtgärden eller 
den planerade åtgärden är nödvändig för att 
hantera de exceptionella omständigheterna.
I yttrandet ska ESMA ange om den anser 
att negativa händelser eller utvecklingar 
har uppkommit som utgör ett allvarligt hot 
mot den finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i en eller flera 
medlemsstater, om åtgärden eller den 
föreslagna åtgärden är lämplig och 
proportionell för att avvärja hotet och om 
den föreslagna varaktigheten av åtgärderna 
är berättigad. Om ESMA anser att det 
krävs åtgärder av andra behöriga 
myndigheter för att avvärja hotet ska den 
också ange detta i yttrandet. Yttrandet ska 
offentliggöras på ESMA:s webbplats.

2. Efter att ha tagit emot en anmälan enligt 
artikel 22 av alla åtgärder som ska införas 
eller förlängas enligt artikel 16, 16a, 17, 18
eller 19a ska ESA (Esma) inom 24 timmar
besluta om huruvida den anser att åtgärden 
eller den planerade åtgärden är nödvändig 
för att hantera de exceptionella 
omständigheterna. I beslutet ska ESA 
(Esma) ange om den anser att negativa 
händelser eller utvecklingar har 
uppkommit som utgör ett allvarligt hot mot 
den finansiella stabiliteten eller 
marknadsförtroendet i en eller flera 
medlemsstater, om åtgärden eller den 
föreslagna åtgärden är lämplig och 
proportionell för att avvärja hotet och om 
den föreslagna varaktigheten av åtgärderna 
är berättigad. Om ESA (Esma) anser att 
det krävs åtgärder av andra behöriga 
myndigheter för att avvärja hotet ska den 
också ange detta i beslutet och begära att 
dessa behöriga myndigheter inför sådana 
åtgärder inom 24 timmar.
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Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om ESA (Esma) anser att en åtgärd 
behöver införas på unionsnivå ska dess 
beslut innehålla en förklaring om detta 
och ESA (Esma) ska se till att denna 
åtgärd verkställs i hela unionen inom 
24 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ESA (Esma) ska regelbundet och 
under alla omständigheter minst var 
tredje månad se över åtgärderna enligt 
denna artikel. Om en åtgärd inte förnyas 
efter en sådan tremånadsperiod ska den 
automatiskt utgå.

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) inte har en skadlig effekt på de 
finansiella marknadernas effektivitet, 
inbegripet minskad likviditet på 
marknaderna, eller skapar osäkerhet för 
marknadsaktörerna som inte står i 
proportion till fördelarna med åtgärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en eller flera behöriga myndigheter har 
vidtagit en åtgärd enligt artikel 16, 17 eller 
18, får ESMA vidta någon av de åtgärder 
som avses i punkt 1 utan att utfärda det
yttrande som föreskrivs i artikel 23.

Om en eller flera behöriga myndigheter har 
vidtagit en åtgärd enligt artikel 16, 16a, 17, 
18 eller 19a får ESA (Esma) vidta någon 
av de åtgärder som avses i punkt 1 utan att 
utfärda det beslut som föreskrivs i 
artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 118
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Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska genom delegerade akter 
i enlighet med artikel 36 och villkoren i 
artiklarna 37 och 38 anta bestämmelser om 
kriterier och faktorer som ska beaktas av de 
behöriga myndigheterna och ESA (Esma)
för att fastställa när de negativa händelser 
eller utvecklingar som avses i artiklarna 16,
16a, 17, 18, 19a och 23 och de hot som 
avses i artikel 24.2 a har uppkommit.

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet för tillämpningen av denna 
förordning. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen, ESMA och de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater om 
detta.

Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet för tillämpningen av denna 
förordning. Dessa behöriga myndigheter 
ska vara offentliga myndigheter.
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen, ESA (Esma) och de 
behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater om detta.

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Samarbete med ESA (Esma)
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1. De behöriga myndigheterna ska 
samarbeta med ESA (Esma) vid 
tillämpning av detta direktiv, i enlighet
med förordning (EU) nr …/2010 [Esma].
2. De behöriga myndigheterna ska förse 
ESA (Esma) med all information den 
behöver för att utföra sina uppgifter, i 
enlighet med artikel 20 i förordning (EU) 
nr …/2010 [Esma].

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ESA (Esma) får också genomföra alla 
nödvändiga inspektioner på plats med 
eller utan föranmälan.
ESA (Esma) får ålägga de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna att 
utföra specifika utredningsuppgifter och 
inspektioner på plats. 

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska, i 
enlighet med artikel 30, till ESA (Esma) 
översända information som erhållits från 
behöriga myndigheter i tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. ESA (Esma) ska samordna utarbetandet 
av samarbetsavtal mellan de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och de 
behöriga myndigheterna i tredjeländer.
ESA (Esma) ska i enlighet med artikel 16 
i förordning (EU) nr …/2010 [Esma] anta 
riktlinjer för ett standardavtal som ska
användas av de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESA (Esma) ska i enlighet med 
förordning (EU) nr …/2010 [Esma] anta 
riktlinjer avseende den typ av 
administrativa åtgärder och påföljder som 
ska införas av medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen och 
ESA (Esma) senast den [1 juli 2012]. De
ska utan dröjsmål anmäla varje följande 
ändring som påverkar dessa bestämmelser 
till kommissionen och ESA (Esma).
ESA (Esma) ska på sin webbplats 
publicera en förteckning över 
administrativa åtgärder och påföljder som 
förekommer i varje medlemsstat. Denna 
förteckning ska uppdateras regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år förse ESA 
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(Esma) med sammanställd information 
om alla administrativa åtgärder och 
påföljder som verkställts.
Om en behörig myndighet offentliggör att 
en administrativ åtgärd eller påföljd 
verkställts ska den samtidigt underrätta 
ESA (Esma) om detta.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 2.2, 3.7, 4.2, 
5.3, 7.3, 8.3, 9.5, 14.3, 19.4, 19.5 och 25 
ska ges till kommissionen för en obestämd 
tid.

1. De befogenheter att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 2.2, 3.7, 4.2, 
5.3, 5a.3, 7.3, 7a.3, 8.3, 8a,3, 9.5, 14.3, 
19.4, 19.5, 19a.2 och 25 ska ges till 
kommissionen för en period på fyra år 
efter …*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om de delegerade befogenheterna 
senast sex månader innan perioden på 
fyra månader löpt ut. Delegeringen av 
befogenheter ska automatiskt förlängas 
med perioder av samma längd, om den 
inte återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet i enlighet med artikel 37.
__________
* EUT: Vänligen för in det datum då 
denna förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE454.372v01-00 72/81 PR\840448SV.doc

SV

1a. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den sträva efter att 
samråda med ESA (Esma).

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.2, 3.7, 4.2, 5.3, 7.3, 
8.3, 9.5, 14.3, 19.4, 19.5 och 25 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet.

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.2, 3.7, 4.2, 5.3, 5a.3, 
7.3, 7a.3, 8.3, 8a.3, 9.5, 14.3, 19.4, 19.5, 
19a.2 och 25 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas, 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen i rimlig tid 
innan det slutliga beslutet fattas och ange 
de delegerade befogenheter som eventuellt 
ska återkallas och orsaken till detta.

2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas, 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen i rimlig tid 
innan det slutliga beslutet fattas och ange 
de delegerade befogenheter som eventuellt 
ska återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
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Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen.

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på tre månader från 
delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med en månad.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med
tre månader.

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den.

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av den period som 
anges i punkt 1 har invänt mot den 
delegerade akten, ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
träda i kraft den dag som anges i den.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den inte 
träda i kraft. Den institution som invänder 
mot den delegerade akten ska ange skälen 
för detta.

3. Om Europaparlamentet eller rådet
invänder mot en delegerad akt inom den 
tidsperiod som anges i punkt 1 ska den 
inte träda i kraft. I enlighet med 
artikel 296 i EUF-fördraget ska den 
institution som invänder mot rättsakten
ange skälen för detta.



PE454.372v01-00 74/81 PR\840448SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Tidsfrist för antagande av delegerade 

akter
Kommissionen ska anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 2.2, 3.7, 4.2, 
5.3, 5a.3, 7.3, 7a.3, 8.3, 8a.3, 9.5, 14.3, 
19.4, 19.5, 19a.2 och 25 före den 
1 januari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 40 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) om en centraliserad rapportering 
direkt till ESA (Esma) är lämplig,

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga bestämmelser inom 
tillämpningsområdet för denna förordning 
som är i kraft före den 15 september 2010 

Befintliga bestämmelser inom 
tillämpningsområdet för denna förordning 
som är i kraft före den 15 september 2010 
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kan fortsätta att vara tillämpliga till den
[1 juli 2013] under förutsättning att de 
anmäls till kommissionen.

kan fortsätta att vara tillämpliga till den
[31 december 2012] under förutsättning att 
de anmäls till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Personal och resurser för ESA (Esma)

ESA (Esma) ska senast den 31 december 
2011 göra en bedömning av de personal-
och resursbehov som uppstår till följd av 
de nya befogenheterna och uppgifterna 
enligt denna förordning och översända en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund

I september 2008 vidtog SEC åtgärder för att tillfälligt förbjuda blankning av några 
hundra finansaktier, vilket var ett beslut som gjordes i ljuset av Lehman Brothers konkurs.
Flera europeiska tillsynsmyndigheter, bland annat FSA, AMF och BaFin, följde den 
amerikanska börsinspektionens exempel och fattade liknande beslut. I maj 2010, efter rykten 
och spekulationer om den grekiska statsskulden och kreditswappar (CDS), införde BaFin 
ett tillfälligt förbud mot naken blankning och nakna kreditswappar för euroområdets 
statspapper.

Avsaknaden av en gemensam europeisk lagstiftning gjorde att de vidtagna åtgärderna blev 
mindre effektiva och att den inre marknaden blev lidande då de beslut som togs av olika 
medlemsstater varken var samordnade eller harmoniserade. Det är därför svårt att bedöma 
dessa åtgärders effekter på finansmarknaderna. De empiriska studier som hittills gjorts ger 
inga klara, entydiga resultat vad avser de ekonomiska effekterna av blankning och 
kreditswapptransaktioner på marknadernas effektivitet, likviditet och volatilitet. Enorma 
bubblor, såsom IT-bubblan som sprack 2000, visar dock att blankning har en begränsad 
förmåga att motverka trender på en hausseartad marknad. Det finns också belägg för att 
blankning har en begränsad effekt på en viss akties eller statsobligations pris på medellång 
och lång sikt och att dessa prisfall i själva verket oftast är kopplade till negativa förändringar i 
den reala ekonomin.

Studier som genomförts sedan krisens kulmen 2008 har inte kommit något vart alls när det 
gäller att formulera konkreta slutsatser. Detta beror framför allt på avsaknaden av samordnade 
åtgärder men också bristen på transparens kring blankning och kreditswapptransaktioner. Men 
även om de samlade effekterna av blankning, naken blankning och kreditswappar utan 
täckning är svåra att mäta är man i stort överens om följande potentiellt negativa effekter:

• Ökad volatilitet och en risk för att marknaderna överreagerar, särskilt under 
perioder med finansiell instabilitet

Blankning och naken blankning kan leda till en överreaktion i aktieprisernas fall och 
en frikoppling från marknadens fundamenta. Dessa risker ökar på grund av att dessa korta 
positioner kan tas med mycket begränsat kapital. Denna praxis ökar därför hävstången i det 
finansiella systemet, och hävstång var otvetydigt en orsak till finanskrisen.

• Ökad risk för marknadsmissbruk, särskilt under en handelsdag

Bestämmelser om marknadsmissbruk kan endast verkställas om tillsynsmyndigheter har 
tillgång till all nödvändig information. Blankning och särskilt naken blankning möjliggör 
prismanipulationer på institutionella och enskilda investerares bekostnad genom att påverka 
prisbildningen under en handelsdag.
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• Värdepappersinflation och risker för en ”squeeze”

Naken blankning kan leda till en situation med värdepappersinflation där antalet värdepapper 
som sålts är högre än antalet värdepapper som faktiskt finns tillgängliga på marknaden. På så 
sätt ledde massiv blankning av Volkswagen-aktier 2008, i kombination med att Porsche 
ackumulerade sina innehav, till en brist på tillgängliga värdepapper. Denna ”squeeze” på 
Volkswagens aktier ledde till att denna biltillverkare fick världens högsta marknadsvärde, 
som då uppgick till 370 miljarder dollar. 

• Risk för utebliven avveckling

Risken för utebliven avveckling är inte nödvändigtvis kopplad till naken blankning men 
naken blankning utsätter säljaren för högre risk för utebliven avveckling.

• Förstärkta snedvridningar kopplad till asymmetrisk information och betydande 
effekter på finansieringsvillkor

Användning av kreditswappar som ett verktyg för att värdera statsrisker får stora effekter på 
räntorna och därmed på resursfördelningen inom den reala ekonomin. Ineffektiviteten på 
dessa marknader kan leda till snedvridningar av kapitalfördelningen för den reala ekonomin.

Med tanke på de risker som beskrivs ovan behövs permanenta åtgärder som skulle skapa 
solida ramar för att hantera dessa möjliga negativa effekter. De behöriga nationella 
myndigheterna och Esma behöver också en uppsättning verktyg för exceptionella 
omständigheter. Den nuvarande bristen på verktyg som står till tillsynsmyndigheternas 
förfogande begränsar deras förmåga att förutse och reagera på exceptionella omständigheter.
Deras förmåga att handla effektivt begränsas också av att det saknas samordnade åtgärder och 
ett gemensamt verkställande av dessa åtgärder. Detta är särskilt viktigt eftersom studier visar 
på att restriktioner för blankning endast leder till minskad volatilitet om förbudet riktas mot de 
aktörer som destabiliserar aktiepriserna.

De risker som identifierats föranleder bland annat följande i kommissionens förslag: 
• Transparensregler som grundar sig på anmälan av korta nettopositioner och flaggning 

av blankningar.
• Begränsningar av naken blankning på grundval av lokaliseringsregler tillsammans 

med ett förfarande för obligatoriskt uppköp.
• Utökade befogenheter så att behöriga nationella myndigheter kan agera under kriser 

och så att Esma kan samordna och harmonisera dessa interventioner.

1. Förordningens räckvidd och definitionen av blankning

• Arten på de finansiella instrument som omfattas av förordningen

Föredraganden stöder kommissionens förslag att låta ett vitt fält av finansiella instrument 
omfattas och att fokusera det mesta av förordningen på värdepapper och statspapper och 
kreditswappar (CDS). 
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Föredraganden anser att det vore lämpligt att utsträcka de anmälningskrav som enligt artikel 8 
gäller för statspapper och kreditswappar till företagsobligationer och kreditswappar på dessa.
Om detta sker måste emittenterna garanteras att det inte förekommer några prismanipulationer 
av dessa instrument eftersom sådana manipulationer skulle kunna leda till ökade 
lånekostnader för emittenterna och därmed skada den reala ekonomin. 

• De marknader som omfattas av förordningen

Föredraganden anser att förordningen inte får snedvrida spelreglerna för olika 
marknadsaktörer och i synnerhet inte får missgynna reglerade marknader genom att undanta 
OTC-transaktioner.

• Tillämpning utanför unionen

Föredraganden är lika bestämd som kommissionen när det gäller att tillämpa dessa 
bestämmelser på alla fysiska och juridiska personer oavsett om de har sin hemvist eller är 
etablerade inom eller utom unionen. Dessa åtgärder krävs för att förhindra att handlarna 
flyttar av regleringsskäl. Dessutom skulle detta garantera att alla europeiska och 
icke-europeiska investerare behandlas lika.

• Definition av korta positioner och kreditswappar utan täckning - artikel 3-4 

Föredraganden stöder kommissionens definition av korta positioner.

Föredraganden anser att alla investerare som äger en kreditswapp utan att äga den 
underliggande obligationen ska anses ha en position utan täckning i en kreditswapp. Att 
utnyttja en kreditswapp som ett sätt att säkra andra finansiella instrument och därigenom öka 
efterfrågan på kreditswappar för statspapper riskerar att sända missvisande signaler till 
marknaden. Sådana missvisande signaler skulle kunna äventyra medlemsstaternas 
finansieringskostnader och därmed öka trycket på redan pressade offentliga finanser.

2. Transparenskrav

• Anmälan av positioner

Föredraganden stöder kommissionens förslag som grundar sig på CESR-rekommendationer 
att införa en anmälningsplikt för betydande korta positioner i aktier och statspapper och 
kreditswappar. Den ökade transparensen som uppnås med detta anmälningssystem kommer 
att öka att investerarnas och spararnas förtroende för värdepappersmarknaden. 

För värdepapper förefaller en tvåstegsmetod vara lämplig, med en tröskel på 0,2 procent av 
värdet på det berörda företagets emitterade aktiekapital för anmälan till de behöriga 
myndigheterna och en tröskel på 0,5 procent för offentliggörande. 

För statspapper och kreditswappar stöder föredraganden kommissionens förslag att endast 
positioner i skuldinstrumenten ska anmälas till tillsynsmyndigheterna.
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Föredraganden anser att ett symmetriskt anmälningssystem för långa positioner på grundval 
av hävstång är lika önskvärt så att tillsynsmyndigheterna kan få en riktig bild av den hävstång 
som utnyttjas för att skapa spekulativa positioner. 

Under exceptionella omständigheter rekommenderar föredraganden också en möjlighet för 
tillsynsmyndigheterna att införa ett anmälningssystem för utlånare av finansiella instrument.
Denna anmälan skulle försäkra att tillsynsmyndigheterna är vederbörligen informerade om 
den potentiella stress på utlånarsidan som oftast är liktydig med stora korta positioner.

• Flaggning av blankningsorder

Föredraganden stöder principerna i kommissionens förslag.

Flaggningar av blankningar är det enda sättet att övervaka flödena och utför därför ett 
komplement till anmälan av positionerna vid slutet av handelsdagen. Flaggning skulle hjälpa 
tillsynsmyndigheterna att kontrollera att anmälningskraven uppfylls och ge dem bättre grepp 
om den verkliga omfattningen av blankningarna. Dessutom skulle tillsynsmyndigheterna ges 
ett verktyg att kontrollera att inga prismanipulationer förekommer genom 
blankningsoperationer inom handelsdagen.

Att flaggning är genomförbart kan inte ifrågasättas eftersom detta redan tillämpas i 
Förenta staterna och Asien, och genom att införa detta system skulle EU anpassa sig till 
internationella standarder. Kostnaderna för genomförandet är osäkert men är försumbara på 
lång sikt eftersom order inte är dyrare i länder där flaggningsförfaranden redan tillämpas. För 
att minska genomförandekostnaderna föreslår dock föredraganden en övergångsperiod så att
alla handelsplatser kan införa flaggning inom ramen för sina ordinarie uppdateringar av 
systemen för utförande av order. En övergångsperiod på maximalt tre år förefaller vara 
lämplig.

För att garantera lika spelregler rekommenderar föredraganden att alla order ska flaggas 
oavsett var de handlas, inbegripet OTC-transaktioner.

3. Naken blankning och kreditswappar utan täckning

• Begränsningar av naken blankning

Föredraganden stöder begränsningen av blankningar till sådana som grundas på tidigare 
lånade värdepapper eller på värdepapper där lånet är garanterat.

• Förbud mot kreditswappar utan täckning

Föredraganden stöder förslaget att begränsa möjligheten att köpa kreditswappar på 
statspapper till dem som äger dessa statspapper. Kreditswapptransaktioner behöver grundas på 
principen om försäkringsbart intresse.

Föredraganden ifrågasätter också nyttan av att tillåta finansinstitut att köpa kreditswappar på 
statspapper från sin egen medlemsstat eftersom dessa finansinstitut högst sannolikt inte skulle 
överleva om deras egen medlemsstat skulle ställa in betalningarna. 
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• Uppköpsförfaranden och påföljder vid T+4 

Föredraganden stöder kommissionens förslag om automatiska uppköpsförfaranden för aktier 
vid T+4 i händelse av utebliven avveckling, i kombination med påföljder. Exemplet från 
Förenta staterna där sådana åtgärder har tillämpats sedan 2008 visar klart och tydligt att denna 
åtgärd effektivt säkerställer avvecklingsdisciplin.

Föredraganden anser att dessa uppköpsförfaranden bör tillämpas på alla transaktioner, 
inbegripet OTC-transaktioner, och att arten och miniminivån på påföljdsmekanismerna bör 
fastställas av Esma så att konkurrens mellan handelsplatserna när det gäller dessa 
regleringskriterier skulle kunna undvikas.

4. Undantag

• Huvudmarknad utanför Europeiska unionen

Föredraganden stöder kommissionens förslag. Flytt av regleringsskäl till förfång för EU 
förefaller osannolik med tanke på den nuvarande marknadsregleringen i USA.

• Undantag för marketmakerverksamhet

Föredraganden stöder principen om att bevilja undantag för marketmakerverksamhet.
Marketmakers tillför likviditet vilket är avgörande för att marknaderna ska fungera väl och 
en sådan funktion behöver skyddas från opportunistiskt beteende från andra marknadsaktörer.
Motprestation för dessa undantag bör vara ett verkligt åtagande att tillföra likviditet till 
marknaden på regelbunden och löpande basis. Gemensamma standarder behöver fastställas av 
Esma så att en enhetlig tolkning inom unionen kan garanteras.

Föredraganden anser dock att det är avgörande att undvika varje form av missbruk av dessa 
undantag. Därför bör dessa undantag inte få utnyttjas av marketmakers som inte har 
en ”kinesisk mur” mellan marketmakerfunktionen och den egenhandel som inte initierats av 
kundorder. För att tillsynsmyndigheterna ska få möjlighet att kontrollera om en marketmaker 
missbrukar undantag anser föredraganden dessutom att man bör överväga möjligheten att låta 
marketmakers omfattas av kraven i artikel 5 i detta direktiv eftersom den ordinarie 
marketmakerverksamheten inte bör leda till att en position som gynnas av en viss 
marknadsutveckling skapas. Marketmakers bör inte tillåtas att behålla korta positioner utan 
täckning längre än med en rimlig fördröjning utan att låna det finansiella instrumentet 
eftersom marketmakers inte är undantagna från avvecklingskraven.

5. De behöriga myndigheternas befogenheter att ingripa

• Restriktioner av blankning och kreditswapptransaktioner vid negativa händelser 

Föredraganden stöder kommissionens förslag som ger behöriga nationella myndigheter 
utvidgade befogenheter att reagera på negativa omständigheter. Föredraganden föreslår enligt 
samma logik att ge tillsynsmyndigheterna befogenheter att införa en upptick-regel –
ett minimipris för blankningsorder – i sådana situationer.
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• Möjliga blankningsrestriktioner i händelse av ett betydande prisfall

Föredraganden stöder principen i denna åtgärd. För att säkerställa ett konsekvent 
verkställande inom den inre marknaden och för att behålla lika spelregler anser föredraganden 
att restriktioner för ett visst finansiellt instrument bör tillämpas på alla transaktioner på alla 
ställen de kan utföras.

6. Esmas befogenheter att ingripa

• Samordning från Esmas sida

Föredraganden stöder de samordningsbefogenheter som Esma fått. Föredraganden stöder även 
att Esma antar riktlinjer för alla de åtgärder som kan leda till avvikande tolkningar från de 
behöriga nationella myndigheternas sida.

• Befogenheter att ingripa för Esma

Föredraganden välkomnar de befogenheter som Esma får i kommissionens förslag.
Kommissionen har utnyttjat de fulla möjligheter som Esma-förordningen ger. De 
befogenheter som Esma fått gör det möjligt att konsekvent genomföra nödåtgärder på 
EU-nivå.


