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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) I händelse av en betydande ökning 
av priset på ett finansiellt instrument på 
en handelsplats, som är uppenbart 
oproportionerlig jämfört med tidigare 
värderingar och inte har någon koppling 
till emittentens verkliga finansiella 
situation och som därför riskerar att 
skapa systemrisker i form av 
tillgångsbubblor, bör de behöriga 
myndigheterna ha möjlighet att tillfälligt 
förbjuda försäljning av det instrumentet 
på den handelsplatsen och vara beredd att 
ingripa snabbt vid behov.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Eftersom endast vissa medlemsstater
redan har infört restriktioner för blankning 
bör unionsomfattande reglering träda i 
kraft så snart som möjligt. Detta behövs 
också p.g.a. marknadens fortsatt stora 
instabilitet och på problem med 
kreditswappar på statspapper. Den 
stabilisering som man vill åstadkomma 
med en sådan unionsomfattande reglering 
är därför en ytterst angelägen fråga för 
hela unionen.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En berörd anmälningströskel är 2. En berörd anmälningströskel är



AD\854824SV.doc 5/16 PE454.492v02-00

SV

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

1 procent av värdet av det berörda 
företagets emitterade aktiekapital och varje 
steg om 0,1 procent däröver.

Motivering

En lämpligare siffra för det som skulle kunna betyda systemrisk är 1 procent. Annars skulle 
regeln bara kunna medföra en ytterligare administrativ börda utan något rimligt förhållande 
mellan kostnader och nytta.

Ändringsförslag 5

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.

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. Handelsplatsen ska 
minst en gång per dag offentliggöra en 
sammanfattning av den ordervolym som 
flaggats som blankningar.

Ändringsförslag 6

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 
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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 
också ges tillgång till uppgifterna.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 1 ska befogenhet 
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 1095/2010.
ESA (Esma) ska överlämna förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast [den 
31 december 2011].

Ändringsförslag 8

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 

1. Den behöriga myndigheten ska 
dagligen offentliggöra uppgifter om det 
sammanlagda beloppet för korta 
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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.

nettopositioner för varje aktie för vilken 
myndigheten har fått en anmälan enligt 
artikel 5. Sådana offentliggöranden ska 
inte identifiera innehavaren av den korta 
nettopositionen.

Motivering

Att offentliggöra individuella korta positioner hjälper inte tillsynsmyndigheterna att upptäcka 
marknadsmissbruk, och har tre nackdelar:  (1) Det utsätter innehavarna av korta positioner 
för risken att bli utsatt för short squeeze och andra obehagliga fenomen. (2) Det uppmuntrar 
till flockbeteende, d.v.s. det gör det troligare att  mindre sofistikerade investerare kommer att 
sälja som reaktion på upptäckten av en mer sofistikerad investerare med en kort position, och 
på detta sätt överdrivs marknadsnedgången.  (3) Det minskar likviditeten eftersom investerare 
inte vill att deras korta positioner ska bli kända av företagen, och därför undviker blankning. 
Offentliggörande av sammanställda uppgifter ger marknadsaktörerna intressant information 
om de totala beloppen för betydande korta positioner.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Till följd av det ändringsförslag som hänför sig till artikel 7.1.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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till utvecklingen på finansmarknaderna.

Motivering

Till följd av det ändringsförslag som hänför sig till artikel 7.1.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En fysisk eller juridisk person får inleda 
en blankning av en aktie som är upptagen 
till handel på en handelsplats eller en 
blankning för ett statspapper endast om 
följande villkor är uppfyllda senast 
kl. 11.59 den handelsdag som personen 
inleder blankningen:

Motivering

Den föreslagna ändringen (och följande ändringar av artikeln) bevarar lämplig kontroll över 
naken blankning genom att kräva att marknadsaktörerna antingen ska skaffa fram 
värdepapper vid handelsdagens slut eller täcka sina korta positioner, eftersom detta bättre 
återspeglar marknadspraxisen och inte gör att likviditet onödigtvis måste reserveras före 
varje föreslagen transaktion.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 13

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

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

(c) Den fysiska eller juridiska personen har 
ingått en överenskommelse med en tredje 
part enligt vilken den tredje parten har 
bekräftat att aktien eller statspapperet 
kommer att finnas tillgängligt för 
utlåning till den personen eller för att 
avveckla blankningen på slutdagen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Artiklarna 5, 6, 7, 8 och 12 samt varje 
restriktion eller krav enligt artiklarna 16, 
17, 18 eller 24 är inte tillämpliga på 
verksamheter som bedrivs av ett 
värdepappersföretag eller en enhet i 
tredjeland eller ett lokalt företag som är 
medlem av en handelsplats eller en 
marknad i ett tredjeland vars regelverk och 
tillsyn har förklarats vara likvärdiga i 
enlighet med punkt 2, när den handlar som 
uppdragsgivare för ett finansiellt 
instrument, oberoende av om handeln sker 
på eller utanför handelsplatsen, i endera 
eller båda följande bemärkelser:

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

”Regelbundna och varaktiga” är den bästa formuleringen för att beskriva den situation där 
marknadsgaranter verkar. 

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Värdepappersföretaget utför en order 
för en kund genom vilken kunden täcker 
en öppen lång position.

Motivering

Denna situation kan uppstå i praktiken där den omvända orden täcker en öppen position (t.ex. 
säkring) och där transaktionen inte är längre är spekulativ utan en riskrelaterad transaktion. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

handlar som uppdragsgivare för ett 
finansiellt instrument avseende primär-
eller sekundärmarknadsoperationer i en 
medlemsstats statspapper.

Motivering

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten får förbjuda 
användningen av undantaget om den anser 
att den fysiska eller juridiska personen inte 
uppfyller villkoren för undantaget. Ett 
förbud ska införas inom den period på
trettio kalenderdagar som avses i första 
stycket eller därefter om den behöriga 
myndigheten får veta att personens 
omständigheter har ändrats så att personen 
inte längre uppfyller villkoren.

6. Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten får förbjuda 
användningen av undantaget om den anser 
att den fysiska eller juridiska personen inte 
uppfyller villkoren för undantaget. Ett 
förbud ska införas inom den period på
femton kalenderdagar som avses i första 
stycket eller därefter om den behöriga 
myndigheten får veta att personens 
omständigheter har ändrats så att personen 
inte längre uppfyller villkoren.

Motivering

15 dagar är en mer realistisk tidsfrist med tanke på den hastighet som transaktioner 
genomförs.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En normal försäljning när det för ett 
finansiellt instrument noterats en 
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betydande prisökning som är uppenbart 
oproportionerlig jämfört med tidigare 
värderingar och inte har någon koppling 
till emittentens faktiska finansiella 
situation och som därför riskerar att 
skapa systemrisker i form av 
tillgångsbubblor.

Motivering

Normala försäljningar kan också bli farliga om de leder till att tillgångsbubblor uppstår. När 
dessa kan utlösa systemrisker (som i fallet med Internetbolagen i USA) bör de behöriga 
myndigheterna kunna ingripa för att förhindra att dessa bubblor uppstår.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Fallet i värde ska vara minst 15 procent
när det gäller en aktie och för andra klasser 
av finansiella instrument ett värde som ska 
anges av kommissionen.

Motivering

15 procent är för närvarande den allmänt vedertagna tröskeln för prisstegring (prisspiral). 
Enligt symmetriprincipen bör samma tröskel även gälla för prisfall. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Befogenheter delegeras till 
kommissionen att anta tillsynsföreskrifter 
som anger metoden för att beräkna 
prisfallet på 15 procent för aktier och det 
värdefall som avses i punkt 4 och som 
anges av kommissionen.
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Motivering

15 procent är för närvarande den allmänt vedertagna tröskeln för prisstegring (prisspiral). 
Enligt symmetriprincipen bör samma tröskel även gälla för prisfall. 

Ändringsförslag 22

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. Såväl Esma som den behöriga 
myndigheten ska på sina webbplatser
offentliggöra ett tillkännagivande om alla 
beslut om att införa eller förlänga någon av 
de åtgärder som avses i artiklarna 16–19.

Motivering

Centraliseringen av beslut om att införa eller förlänga åtgärder till en plats (Esma) kräver 
detta.

Ändringsförslag 23

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.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förklaring av ändamålet med 
transaktionen och om det är avsedd som 
säkring mot en risk eller annat.

(a) En förklaring av ändamålet med 
transaktionen.

Motivering

Man ingår inte nödvändigtvis en sådan transaktion för att säkra en risk utan det kan vara ren 
spekulation. Vad som är viktigt att säkerställa (grundat på den information som 
tillhandahållits) är att transaktioner av detta slag inte också syftar till att manipulera eller 
exploatera marknaden.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information som bekräftar den 
underliggande risken om transaktionen är 
avsedd för risksäkring.

utgår

Motivering

Man ingår inte nödvändigtvis en sådan transaktion för att säkra en risk utan det kan vara ren 
spekulation. Vad som är viktigt att säkerställa (grundat på den information som 
tillhandahållits) är att transaktioner av detta slag inte också syftar till att manipulera eller 
exploatera marknaden.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska ingå
samarbetsavtal om utbyte av information 
med de behöriga myndigheterna i 
tredjeländer enbart om den utlämnade 
informationen omfattas av garantier om 
tystnadsplikt som minst motsvarar dem 

3. De behöriga myndigheterna ska inte 
utveckla samarbetsarrangemang med 
tredjeländer som leder till andra 
skyldigheter för medlemsstaterna än att 
lämna information. 
Samarbetsarrangemang avseende utbyte 
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som anges i artikel 29. Ändamålet med ett 
sådant informationsutbyte måste vara att 
utföra de uppgifter som åligger de behöriga 
uppgifterna.

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

Motivering

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