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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I tilfælde af en betydelig stigning i 
kursen på et finansielt instrument i et 
handelssystem, som klart er ude af 
proportioner i forhold til tidligere værdier 
og ikke har nogen forbindelse til 
udstederens finansielle situation, og som 
derfor medfører systemiske risici i form af 
aktivbobler, bør de kompetente 
myndigheder have mulighed for 
midlertidigt at forbyde salget af det 
pågældende instrument for at være i stand 
til hurtigt at gribe ind, hvor det er 
hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) Da nogle medlemsstater allerede har 
indført begrænsninger vedrørende short 
selling, bør lovgivningen på unionsplan 
træde i kraft så snart som mulig. Dette er 
også nødvendigt som følge af den 
resterende høje ustabilitet på markedet og 
problemerne i forbindelse med credit 
default swaps for statsobligationer.
Stabiliseringen, som denne lovgivning på 
unionsplan lægger op til, er derfor et 
presserende anliggende for Unionen som 
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helhed –

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Credit default swaps i forbindelse med statsgæld er et effektivt middel til at begrænse risikoen 
i en række forskellige instrumenter, bortset fra den underliggende statsgæld, for eksempel i 
gæld udstedt af selskaber, hvis kreditværdighed er tæt knyttet til den relevante stat. Indførelse 
af begrænsninger eller oplysningskrav for markedsdeltagere, der bruger credit default swaps 
til afdækning selskabers gæld, vil afholde disse deltagere fra at investere i denne gæld med 
deraf følgende indvirkning på selskabernes evne at tilvejebringe midler.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

1 % er en mere passende tærskel for det, som kan være et tegn på systemisk risiko. Ellers ville 
forordningen udelukkende indføre en yderligere administrativ byrde uden et rimeligt cost-
benefit-forhold.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. For at sikre ensartede vilkår for 
anvendelsen af stk. 1 bemyndiges 
Kommissionen til at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder, der fastsætter 
den procedure, der skal følges ved 
mærkning af ordrer, og det fælles 
dataformat, der skal stilles til rådighed for 
at lette konsolideringen af data.
De gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, vedtages i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
ESA (ESMA) forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
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[31. december 2011].

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den relevante kompetente myndighed, 
offentliggør dagligt detaljer om det 
samlede omfang af korte nettopositioner 
for alle de aktier, som den har modtaget 
en meddelelse om i henhold til artikel 5. I 
denne offentliggørelse identificeres 
indehaveren af den korte nettoposition 
ikke.

Begrundelse

Offentliggørelse af enkelte korte positioner til offentligheden hjælper ikke 
tilsynsmyndighederne med at finde frem til markedsmisbrug og har tre ulemper: 1) Det 
udsætter indehavere af korte positioner for muligheden af short squeeze og andre former for 
misbrug. 2) Det tilskynder til flokadfærd, dvs. det gør det mere sandsynligt, at ikke-
professionelle investorer vil sælge som reaktion på en handling hos en mere professionel 
investor med en kort position og dermed forværre fald i markedet. 3) Det reducerer 
likviditeten, fordi investorer ikke ønsker, at selskaberne får kendskab til deres korte positioner 
og derfor foretrækker at undgå short selling. Offentliggørelse af sammenfattede oplysninger 
giver markedsdeltagerne nyttig information om det samlede niveau af betydelige korte 
positioner.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En relevant meddelelsestærskel er en 
procentdel, der svarer til 0,5 % af værdien 

udgår
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af aktiekapitalen udstedt af det 
pågældende selskab, og hver 0,1 % 
derover.

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den foreslåede ændring (og de følgende ændringer til artiklen) bevarer passende kontrol med 
udækket short selling ved at kræve af markedsdeltagerne, at de enten erhverver værdipapirer 
inden udgangen af handelsdagen eller dækker deres korte positioner, hvilket mere afspejler 
markedspraksis og undgår behovet for at fastlåse likviditeten unødigt forud for ethvert forslag 
til transaktion.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Den fysiske eller juridiske person har 
tilbagekøbt aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) Den fysiske eller juridiske person har
indgået en ordning med en tredjepart, 
ifølge hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller gældsinstrumentet vil blive 
stillet til rådighed til lån til denne person
eller til afvikling af short selling på den 
dato, hvor afviklingen forfalder.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 og 
begrænsninger og krav, der er pålagt i 
henhold til artikel 16, 17, 18, eller 24,
finder ikke anvendelse på aktiviteter, der 
udføres af et investeringsselskab eller en 
enhed i et tredjeland eller et lokalt firma, 
der er medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

Begrundelse

Market makers bør også være fritaget for enhver begrænsning eller krav, der pålægges i 
ekstraordinære situationer, som følge af at deres behov for at stille likviditet til rådighed for 
markedet er ligeså vigtigt i disse situationer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

"Regelmæssige og permanente" er den bedste ordlyd til at beskrive den reelle situation, hvori 
market makers opererer.  



AD\854824DA.doc 11/17 PE454.492v02-00

DA

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis et investeringsselskab 
gennemfører ordrer for en kunde, 
hvorved kunden dækker en lang åben 
position.

Begrundelse

Denne situation kan opstå i praksis med omvendte ordrer til dækning af en åben position 
(f.eks. afdækning), og når transaktionen ikke længere er af spekulativ karakter og er derfor en 
risikofyldt transaktion.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 8 og 12 finder ikke anvendelse 
på aktiviteter, der foretages af en fysisk 
eller juridisk person, når denne som
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af statsobligationer 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med de pågældende
statsobligationer.

3. Artikel 8 og 12 og begrænsninger eller 
krav, der er pålagt i forbindelse med 
statsobligationer i henhold til artikel 16, 
17, 18 eller 24, finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der foretages af en fysisk eller 
juridisk person, der er en autoriseret 
primary dealer i henhold til en aftale med 
en udsteder af statsobligationer, og som
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med en medlemsstats
statsobligationer.
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Begrundelse

Primary dealers vil have en større mulighed for at erhverve statsobligationer og stille 
likviditet til rådighed for markedet, hvis de er i stand til at beskytte sig med et bredere 
spektrum af statsgældsinstrumenter, men ikke kun dem, som de er primary dealere for.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde brugen af 
fritagelsen, hvis den anser den pågældende 
fysiske eller juridiske person for ikke at 
opfylde betingelserne for fritagelsen. Et 
eventuelt forbud skal pålægges inden for 
den periode på tredive kalenderdage, der er 
nævnt i stk. 5, eller efterfølgende, hvis den 
kompetente myndighed bliver klar over, at 
der er sket ændringer i personens forhold, 
således at den pågældende ikke længere 
opfylder betingelserne.

6. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde brugen af 
fritagelsen, hvis den anser den pågældende 
fysiske eller juridiske person for ikke at 
opfylde betingelserne for fritagelsen. Et 
eventuelt forbud skal pålægges inden for 
den periode på femten kalenderdage, der er 
nævnt i stk. 5, eller efterfølgende, hvis den 
kompetente myndighed bliver klar over, at 
der er sket ændringer i personens forhold, 
således at den pågældende ikke længere 
opfylder betingelserne.

Begrundelse

Femten dage er en mere realistisk frist som følge af den hastighed, som transaktionerne 
gennemføres med.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Long selling, hvis der er betydelig 
stigning i kursen på et finansielt 
instrument, som klart er ude af 
proportioner i forhold til tidligere værdier 
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og ikke har nogen forbindelse til 
udstederens faktiske finansielle situation, 
og som derfor medfører systemiske risici i 
form af aktivbobler.

Begrundelse

Long selling kan også være farligt, hvis det fører til, at der dannes aktivbobler. Hvis de kan 
bidrage til at skabe systemiske risici (som det var tilfældet med dot.com i USA), bør de 
kompetente myndigheder have mulighed for at gribe ind for at forhindre dannelsen af disse 
bobler.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faldet i værdien skal være på 10 % eller 
mere, når det drejer sig om en aktie. For 
andre klasser af finansielle instrumenter 
fastsættes procenten af Kommissionen.

Faldet i værdien skal være på 15 % eller 
mere, når det drejer sig om en aktie. For 
andre klasser af finansielle instrumenter 
fastsættes procenten af Kommissionen.

Begrundelse

15 % er for øjeblikket den generelt accepterede tærskel for vækst (spiral). Princippet om 
symmetri indebærer, at den samme tærskel også bør anvendes for faldende værdier. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer metoden til 
beregning af faldet på 10 % for aktier og af 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer metoden til 
beregning af faldet på 15 % for aktier og af 
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faldet i værdi, som fastsættes af 
Kommissionen som nævnt i stk. 4.

faldet i værdi, som fastsættes af 
Kommissionen som nævnt i stk. 4.

Begrundelse

15 % er for øjeblikket den generelt accepterede tærskel for vækst (spiral). Princippet om 
symmetri indebærer, at den samme tærskel også bør anvendes for faldende værdier. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Både ESMA og den kompetente
myndighed skal på deres websteder
offentliggøre meddelelse om eventuelle 
beslutninger om at indføre eller forlænge 
foranstaltninger, der er nævnt i artikel 16-
19.

Begrundelse

Centraliseringen af afgørelsen om at pålægge eller forny foranstaltninger ét sted (ESMA) vil 
fremskynde disse afgørelser. 

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forklaring af formålet med 
transaktionen, og hvorvidt den finder sted
med henblik på afdækning af en risiko 
eller andet

a) en forklaring af formålet med 
transaktionen

Begrundelse

Personer indgår ikke nødvendigvis denne form for transaktioner for at afdække en risiko, og 
de kan være af rent spekulativ karakter. Det vigtige er at sikre (på grundlag af de 
foreliggende oplysninger), at transaktioner af denne type ikke også har til formål at 
manipulere eller udnytte markedet.  

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger, der bekræfter den 
underliggende risiko, når transaktionen 
sker med henblik på afdækning.

udgår

Begrundelse

Personer indgår ikke nødvendigvis denne form for transaktioner for at afdække en risiko, og 
de kan være af rent spekulativ karakter. Det vigtige er at sikre (på grundlag af de 
foreliggende oplysninger), at transaktioner af denne type ikke også har til formål at 
manipulere eller udnytte markedet.  
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal kun
indgå samarbejdsaftaler, der indebærer 
udveksling af oplysninger, med de 
kompetente myndigheder i tredjelande, 
hvis de oplysninger, der således meddeles, 
er beskyttet af en tavshedspligt, som 
mindst er ækvivalent med den, der er 
fastsat i artikel 29. En sådan udveksling af 
oplysninger skal ske med henblik på de 
pågældende kompetente myndigheders 
varetagelse af deres opgaver.

3. De kompetente myndigheder indgår 
ikke samarbejdsordninger med 
tredjelande, som medfører andre 
forpligtelser for medlemsstater end dem,
der vedrører forelæggelsen af 
oplysninger. Samarbejdsordninger, der 
indebærer udveksling af oplysninger,
indgås kun, hvis de oplysninger, der 
således meddeles, er beskyttet af en 
tavshedspligt, som mindst er ækvivalent 
med den, der er fastsat i artikel 29. En 
sådan udveksling af oplysninger skal ske 
med henblik på de pågældende kompetente 
myndigheders varetagelse af deres 
opgaver.

Begrundelse

Dette er en forbedring af ordlyden, der ellers vil medføre en retlig forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til at indgå samarbejdsaftaler med usikkerhed om, hvad der sker, 
hvis dette ikke gøres. Det bør også præciseres, at samarbejdsaftaler ikke må føre til visse 
forpligtelser for medlemsstaterne – eksempelvis at tage gensidige foranstaltninger – idet dette 
kunne være i modstrid med medlemsstaternes forfatninger og denne forordning.
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