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Ændringsforslag 151
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store 
mangler i det finansielle tilsyn, både i 
bestemte tilfælde og i det finansielle 
system som helhed. De nationale 
tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den 
nuværende situation på de integrerede og 
indbyrdes sammenhængende finansielle 
markeder i Europa, hvor mange 
finansvirksomheder driver forretning på 
tværs af grænserne. Krisen afslørede 
mangler inden for samarbejde, 
koordinering, konsekvent anvendelse af 
fællesskabslovgivningen og tilliden 
mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

1. Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store 
mangler i det finansielle tilsyn, både i 
bestemte tilfælde og i det finansielle 
system som helhed. De nationale 
tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den 
nuværende situation på de integrerede og 
indbyrdes sammenhængende finansielle 
markeder i Europa, hvor mange 
finansvirksomheder driver forretning på
tværs af grænserne. Krisen afslørede 
mangler inden for samarbejde, 
koordinering, konsekvent anvendelse af 
EU-lovgivningen og tilliden mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.
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Ændringsforslag 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med finansieringsinstitutter overlades til 
det nationale niveau, og tilsynskollegier 
tildeles en central rolle i tilsynet med 
koncerner, der opererer på tværs af 
grænserne. Der bør også sikres bedre 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
tilsynsreglerne for 
finansieringsinstitutterne og de finansielle 
markeder i hele Fællesskabet. Der bør 
oprettes en europæisk tilsynsmyndighed 
for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, en 
europæisk banktilsynsmyndighed og en 
europæisk værdipapirtilsynsmyndighed 
(de europæiske tilsynsmyndigheder).

7. Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med finansieringsinstitutter, der ikke har en 
EU-dimension, overlades til det nationale 
niveau. Tilsynskollegier udøver tilsyn med 
grænseoverskridende institutioner, der 
ikke har en EU-dimension. Den 
europæiske tilsynsmyndighed overtager 
gradvis tilsynet med 
finansieringsinstitutter med en EU-
dimension. Der bør også sikres bedre 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
tilsynsreglerne for 
finansieringsinstitutterne og de finansielle 
markeder i hele EU. Der bør etableres en 
europæisk tilsynsmyndighed (forsikring og 
arbejdsmarkedspensioner)(Myndigheden), 
sammen med en europæisk 
tilsynsmyndighed (bankvæsen) og en 
europæisk tilsynsmyndighed 
(værdipapirer) såvel som en europæisk 
tilsynsmyndighed (blandet udvalg). Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici bør 
udgøre en del af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Finanstilsynssystem skal tilpasses de ændrede forhold i de finansielle 
institutioner.
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Ændringsforslag 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
("myndigheden") har til formål at forbedre 
det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem 
et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige interesser, at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, at sikre 
de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, at 
opretholde det finansielle systems stabilitet 
og styrke den internationale koordinering 
af tilsyn til fordel for økonomien generelt, 
herunder også finansieringsinstitutter og 
andre interessenter, forbrugere og ansatte. 
For at kunne opfylde sine målsætninger er 
det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at 
myndigheden er et fællesskabsorgan med 
status som juridisk person, og den bør have 
juridisk, administrativ og finansiel 
selvstændighed.

9. Myndigheden har til formål at forbedre 
det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem 
et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige interesser, at undgå 
tilsynsarbitrage og sikre ensartede vilkår, 
at beskytte forsikringstagere og andre 
aktører, at sikre de finansielle markeders 
integritet, effektivitet og ordnede 
virkemåde, at opretholde det finansielle 
systems stabilitet, at fremme 
tilsynskonvergens og styrke den 
internationale koordinering af tilsyn, idet 
der herved tages hensyn til behovet for at 
skabe øget konkurrence og innovation 
inden for det indre marked og at sikre den 
globale konkurrenceevne, til fordel for 
økonomien generelt, herunder også 
finansieringsinstitutter og andre 
interessenter, forbrugere og ansatte. For at 
kunne opfylde sine målsætninger er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt, at 
myndigheden er et EU-organ med status 
som juridisk person, og den bør have 
juridisk, administrativ og finansiel 
selvstændighed.

Or. en
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Ændringsforslag 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. I sag C-217/04, Det Forenede 
Kongerige mod Europa-Parlamentet og 
Rådet for Den Europæiske Union, sagde 
domstolen, at "Intet i ordlyden af artikel 
95 EF gør det i denne forbindelse muligt 
at konkludere, at de foranstaltninger, der 
vedtages af fællesskabslovgiver på 
grundlag af denne bestemmelse, skal 
begrænses til alene at have 
medlemsstaterne som adressater. Det kan
således vise sig nødvendigt i henhold til 
nævnte lovgivers vurdering at fastsætte 
bestemmelser om oprettelse af et 
fællesskabsorgan, der har til opgave at 
bidrage til gennemførelsen af en 
harmoniseringsproces i situationer, hvor 
vedtagelsen af ikkebindende ledsage- og 
rammeforanstaltninger forekommer 
egnede til at lette gennemførelsen og den 
ensartede anvendelse af retsakter vedtaget 
med hjemmel i denne bestemmelse1". 
Forholdsregler vedtaget i henhold til 
artikel 95 i EF-traktaten (nu artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) kan have form af 
direktiver eller forordninger. For 
eksempel blev Det Europæiske Agentur 
for Net- og Informationssikkerhed 
etableret ved forordning (EF) nr. 
460/2004 af 10. marts 20042 og 
myndigheden vil ligeledes blive etableret 
ved en forordning. 
1 Dom af 2. maj 2006, ved paragraf 44.
2 EUT L 77  af 13.3.2004, s. 1.

Or. en
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Begrundelse

Retspraksis refererende foranstaltninger adresseret til EU-institutioner eller
fællesskabsorganer.

Ændringsforslag 156
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af forsikringstagere, 
andre aktører og forbrugere i hele Europa. 
Da myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg.  Udkast til 
tekniske standarder bør godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, for at de kan få 
bindende retsvirkning. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af Kommissionen. 
Det vil være nødvendigt at foretage 
ændringer, f.eks. hvis udkastet til tekniske 
standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 

13. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af forsikringstagere, 
andre aktører og forbrugere i hele Europa. 
Da myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i EU-
lovgivningen, udarbejder udkast til 
tekniske standarder i de tilfælde, der ikke 
kræver politikvalg. Disse standarder bør 
derfor ikke være i strid med lovgivningen i 
en medlemsstat, da en sådan lovgivning 
indikerer eksistensen af et politikvalg. 
Udkast til tekniske standarder bør 
godkendes af Kommissionen i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
for at de kan få bindende retsvirkning. 
Udkast til tekniske standarder skal 
vedtages eller forkastes af Kommissionen 
på grundlag af klare og gennemsigtige 
principper. De vil blive forkastet, f.eks. 
hvis udkastet til tekniske standarder er 
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marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

uforeneligt med EU-lovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende EU-lovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører ikke 
Kommissionens beføjelser til på eget 
initiativ at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser efter 
udvalgsproceduren på niveau 2 i 
Lamfalussy-processen som fastlagt i den 
relevante fællesskabslovgivning. 
Spørgsmålene vedrørende de tekniske 
standarder kræver ikke 
politikbeslutninger, og deres indhold 
fastlægges i fællesskabsretsakter vedtaget 
på niveau 1. Ved at lade myndigheden 
udvikle standarderne kan der drages fuld 
nytte af de nationale tilsynsmyndigheders 
specialviden.

14. Kommissionen bør godkende disse 
udkast til tekniske standarder for at give 
dem bindende juridisk gyldighed. De vil 
blive ændret, hvis de f.eks. er uforenelige 
med EU's lovgivning, ikke overholder 
proportionalitetsprincippet eller er i strid 
med de grundlæggende principper for det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser, jf. EU's lovgivning om 
finansielle tjenesteydelser. For at sikre en 
problemfri og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder skal Kommissionen 
underlægges en tidsgrænse for dens 
beslutning om godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens godkendelse af tekniske standarder for at give dem bindende juridisk 
gyldighed bør begrænses for at give myndigheden en vægtig rolle. Kommissionen bør måske 
ikke godkende dem i meget præcise sager.
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Ændringsforslag 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Inden for de områder, som ikke er 
omfattet af de tekniske standarder, bør 
myndigheden have beføjelser til at udstede 
ikke-bindende retningslinjer og 
henstillinger om anvendelse af 
fællesskabslovgivningen. For at sikre 
gennemsigtighed og forbedre de nationale 
tilsynsmyndigheders overholdelse af disse 
retningslinjer og henstillinger, bør de 
nationale myndigheder være forpligtet til at 
anføre en begrundelse, hvis de ikke 
overholder disse retningslinjer og 
henstillinger.

15. Inden for de områder, som ikke er 
omfattet af de tekniske standarder, bør 
myndigheden have beføjelser til at udstede 
retningslinjer og henstillinger om 
anvendelse af EU-lovgivningen. For at 
sikre gennemsigtighed og forbedre de 
nationale tilsynsmyndigheders 
overholdelse af disse retningslinjer og 
henstillinger, bør de nationale myndigheder 
være forpligtet til at anføre en begrundelse, 
hvis de ikke overholder disse retningslinjer 
og henstillinger for at sikre fuld 
gennemsigtighed for markedsdeltagere.
Inden for områder, som ikke er omfattet 
af de tekniske standarder, bør 
myndigheden indføre og bekendtgøre 
bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Orienterende anbefalinger bør være markedsaktører og offentligheden bekendt for at give 
dem den størst mulige virkning.
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Ændringsforslag 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Overholder den nationale myndighed 
ikke henstillingen, bør Kommissionen
have beføjelse til at rette en beslutning til 
den nationale tilsynsmyndighed for at 
sikre, at fællesskabslovgivningen 
overholdes, således at der skabes direkte 
retsvirkninger, som kan påberåbes ved 
nationale domstole og myndigheder og 
håndhæves i henhold til traktatens artikel 
226.

18. Overholder den nationale myndighed 
ikke henstillingen inden for en tidsfrist 
fastsat af myndigheden, bør myndigheden
ufortøvet rette en beslutning til den 
nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at 
fællesskabslovgivningen overholdes, 
således at der skabes direkte retsvirkninger, 
som kan påberåbes ved nationale domstole 
og myndigheder og håndhæves i henhold 
til artikel 258 i traktat om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde..

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 160
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Overholder den nationale myndighed 
ikke henstillingen, bør Kommissionen have 
beføjelse til at rette en beslutning til den 
nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at 
fællesskabslovgivningen overholdes, 
således at der skabes direkte retsvirkninger, 
som kan påberåbes ved nationale domstole 
og myndigheder og håndhæves i henhold 
til traktatens artikel 226.

18. Overholder den nationale myndighed 
ikke henstillingen, bør Kommissionen have 
beføjelse til at rette en formel udtalelse til 
den nationale tilsynsmyndighed for at 
sikre, at EU-lovgivningen overholdes, 
således at der skabes direkte retsvirkninger, 
som kan påberåbes ved nationale domstole 
og myndigheder og håndhæves i henhold 
til artikel 258 i traktat om Den 



AM\808172DA.doc 11/83 PE439.455v01-00

DA

Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 161
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og 
integritet eller stabiliteten i det finansielle 
system i Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de nationale tilsynsmyndigheder undlader 
at gennemføre tiltag, bør myndigheden 
have beføjelser til som sidste udvej at 
vedtage beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder 
inden for fællesskabslovgivningen, der 
finder direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 162
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de nationale tilsynsmyndigheder undlader 
at gennemføre tiltag, bør myndigheden 
have beføjelser til som sidste udvej at 
vedtage beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder 
inden for fællesskabslovgivningen, der 
finder direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på EU-plan. Myndigheden 
bør derfor kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. I betragtning af sagens 
følsomme natur bør beføjelsen til at 
fastlægge, om der foreligger en 
krisesituation, tillægges Rådet efter 
passende samråd med Kommissionen, 
ESRB og i relevante tilfælde de 
europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
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Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de nationale tilsynsmyndigheder undlader
at gennemføre tiltag, bør myndigheden 
have beføjelser til som sidste udvej at 
vedtage beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 
for fællesskabslovgivningen, der finder 
direkte anvendelse på dem, med det formål 
at mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne.

EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på fællesskabsplan. 
Myndigheden bør derfor kunne kræve, at 
de nationale tilsynsmyndigheder 
gennemfører specifikke tiltag for at 
afhjælpe en krisesituation. Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici bør afgøre, 
om der foreligger en krisesituation. For at 
sikre en effektiv reaktion på en 
krisesituation, hvis de nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 
for EU-lovgivningen, der finder direkte 
anvendelse på dem, med det formål at 
mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne.

Or. en

Begrundelse

ESRB er det organ, der står for det makroøkonomiske tilsyn, så det er det mest passende 
organ til at erklære, at der foreligger en krisesituation.

Ændringsforslag 164
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 

20. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på EU-plan. Myndigheden 
bør derfor kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
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specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse
tillægges Kommissionen. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de nationale tilsynsmyndigheder undlader 
at gennemføre tiltag, bør myndigheden 
have beføjelser til som sidste udvej at 
vedtage beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 
for fællesskabslovgivningen, der finder 
direkte anvendelse på dem, med det formål 
at mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne.

krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Rådet. For at sikre en effektiv 
reaktion på en krisesituation, hvis de 
nationale tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 
for EU-lovgivningen, der finder direkte 
anvendelse på dem, med det formål at 
mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne.

Or. en

Ændringsforslag 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de nationale myndigheder i de 
forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence bør 
omfatte tvister om proceduremæssige 
forpligtelser i samarbejdsprocessen samt 
om fortolkningen af anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen i 
tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den 
sektorspecifikke lovgivning om 
eksisterende forligsmekanismer skal 
overholdes. Undlader de pågældende 
nationale tilsynsmyndigheder at 

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de nationale myndigheder i de 
forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence i 
den henseende bør specificeres i den 
sektorlovgivning, der henvises til i artikel 
1, stk. 2. Bestemmelserne i den 
sektorspecifikke lovgivning om 
eksisterende forligsmekanismer skal 
overholdes. Undlader de pågældende 
nationale tilsynsmyndigheder at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
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gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på områder inden 
for fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem.

beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på områder inden 
for EU-lovgivningen, som finder direkte 
anvendelse på dem.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget følger af ændringsforslaget til artikel 11, § 1, angående omfanget af 
"bindende mægling". Det fremlagte forslag til forordning skal kun fastlægge beføjelserne for
EIOPA til at foretage "bindende mægling" og proceduren. Omfanget af "bindende mægling" 
fastlægges dog fra sag til sag på grundlag af den sektorspecifikke lovgivning.

Ændringsforslag 166
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de nationale myndigheder i de 
forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence bør 
omfatte tvister om proceduremæssige 
forpligtelser i samarbejdsprocessen samt 
om fortolkningen af anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen i 
tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den 
sektorspecifikke lovgivning om 
eksisterende forligsmekanismer skal 
overholdes. Undlader de pågældende 
nationale tilsynsmyndigheder at 

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de nationale myndigheder i de 
forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence bør 
omfatte tvister om proceduremæssige 
forpligtelser i samarbejdsprocessen samt 
om fortolkningen af anvendelsen af EU-
lovgivningen i tilsynsbeslutninger. 
Bestemmelserne i den sektorspecifikke 
lovgivning om eksisterende 
forligsmekanismer skal overholdes. 
Undlader de pågældende nationale 
tilsynsmyndigheder at gennemføre tiltag, 
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gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på områder inden 
for fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem.

bør myndigheden have beføjelser til som 
sidste udvej at vedtage beslutninger, som 
rettes direkte til finansieringsinstitutter på 
områder inden for EU-lovgivningen, som 
finder direkte anvendelse på dem. Hvis den 
relevante EU-lovgivning giver 
medlemsstaterne mulighed for at foretage 
et skøn, kan beslutninger, som 
myndigheden har truffet, ikke erstatte 
udøvelsen i overensstemmelse med EU-
lovgivningen af dette skøn.

Or. en

Ændringsforslag 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de nationale myndigheder i de 
forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence bør 
omfatte tvister om proceduremæssige 
forpligtelser i samarbejdsprocessen samt 
om fortolkningen af anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen i 
tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den 
sektorspecifikke lovgivning om 
eksisterende forligsmekanismer skal 
overholdes. Undlader de pågældende 
nationale tilsynsmyndigheder at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de nationale myndigheder i de 
forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de nationale 
tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence bør 
omfatte tvister om proceduremæssige 
forpligtelser i samarbejdsprocessen samt 
om fortolkningen af anvendelsen af EU-
lovgivningen i tilsynsbeslutninger. 
Bestemmelserne i den sektorspecifikke 
lovgivning om eksisterende 
forligsmekanismer skal overholdes. 
Undlader de pågældende nationale 
tilsynsmyndigheder at gennemføre tiltag, 
bør myndigheden have beføjelser til som 
sidste udvej at vedtage beslutninger, som 
rettes direkte til finansieringsinstitutter på 
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finansieringsinstitutter på områder inden 
for fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem.

områder inden for EU-lovgivningen, som 
finder direkte anvendelse på dem. Dette 
gælder også for tvister inden for 
tilsynskollegier.

Or. en

Begrundelse

Billægelse af tvister inden for tilsynskollegier.

Ændringsforslag 168
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a. Endvidere opfordres der i 
erklæringen om styrkelse af det 
finansielle system vedtaget på G20-
ledernes topmøde i London den 2. april 
2009 til, at der "[fastlægges] 
retningslinjer for og støtte til etablering 
af, drift af og deltagelse i tilsynskollegier, 
herunder gennem løbende fastlæggelse af 
de systemisk vigtigste 
grænseoverskridende virksomheder". 

Or. en

Ændringsforslag 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a. Krisen har tydeliggjort større 
mangler ved den eksisterende tilgang til 
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tilsynet med grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter, navnlig de største 
og mest komplekse institutter, hvis 
konkurs kan føre til systemiske skader.
Disse mangler skyldes dels 
finansieringsinstitutternes forskellige 
aktivitetsområder og dels 
tilsynsorganerne. Institutterne opererer 
på et marked uden grænser, mens 
tilsynsorganernes jurisdiktion er 
begrænset af de nationale grænser.

Or. en

Begrundelse

Krisen har vist større mangler ved tilsynet med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, 
navnlig de såkaldte store og komplekse institutter ("for store til at fejle").

Ændringsforslag 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21b. Den samarbejdsmekanisme, der 
bruges til at løse denne asynkroni, har vist 
sig klart utilstrækkelig. 22c. Som det 
påpeges i Turnergennemgangen 
publiceret i marts 2009, kræver "mere 
forsvarlige ordninger enten øgede 
nationale beføjelser, som indebærer et 
mindre åbent indre marked, eller en større 
grad af europæisk integration".

Or. en

Begrundelse

De samarbejdsmekanismer, der har været brugt hidtil, har ikke været tilstrækkelige til at 
forhindre sammenbrud af store og komplekse finansieringsinstitutter og har dermed betydet 
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en risiko for hele det finansielle system.

Ændringsforslag 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21c. En EU-løsning kræver styrkelse af 
tilsynskollegier i tilsynet med 
grænseoverskridende institutioner og et 
progressivt skift i tilsynsbeføjelser over for 
institutioner med EU-dimension til en 
EU-myndighed. Finansieringsinstitutter 
med en EU-dimension inkluderer både 
dem, der opererer over grænserne, og 
dem, der opererer på nationalt område, 
forudsat at deres konkurs kan true 
stabiliteten af EU's finansielle 
enhedsmarked.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske løsning har brug for stærkere tilsynskollegier og for en europæisk 
myndighed, der har ret til at føre tilsyn med institutter med en EU-dimension. Som 
Turnergennemgangen 2009 fastslog (s. 37) kræver denne fælles tilgang mere europæisk 
koordinationsstyring, tilsyn og sikring af indskud.
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Ændringsforslag 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21d. Den nationale løsning indebærer 
større nationale beføjelser i værtslandet til 
at styre og føre tilsyn med datterselskaber 
af virksomheder hjemmehørende i andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Læren af krisen er, at de nuværende regler og systemer ikke er holdbare i fremtiden, og at der 
skal ske ændringer enten i retning af større europæisk koordination eller mod en national 
løsning, hvilket indebører større beføjelser til tilsynet i værtslandet. 

Ændringsforslag 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21e. Tilsynskollegier bør have beføjelser 
til at fastlægge tilsynsregler for at fremme 
en sammenhængende anvendelse af EU-
lovgivning. Myndigheden bør have ret til 
fuld deltagelse i tilsynskollegier med 
henblik på at strømline 
informationsudvekslingsprocessens 
funktion samt fremme konvergens og 
konsekvens i kollegierne ved EU-
lovgivningens gennemførelse. 
Myndigheden bør fungere som leder i 
tilsynet med grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter, der opererer i EU.
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Myndigheden bør ligeledes have en 
bindende mæglerrolle for at løse 
konflikter mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

At give myndigheden en ledende rolle i tilsynskollegierne for at løse konflikter mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 21 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21f. Tilsynskollegier bør spille en vigtig 
rolle i et dygtigt, effektivt og konsekvent 
tilsyn med grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter, der ikke har en 
EU-dimension, men i de fleste tilfælde er 
der forskelle mellem nationale standarder 
og praksisser. Det nytter ikke at 
konvergere grundlæggende 
finansforordninger, hvis 
tilsynspraksisserne stadig er opsplittede.
Som det påpeges i de Larosièrerapporten, 
skal "konkurrenceforvridning og 
tilsynsarbitrage stammende fra forskellige 
tilsynspraksisser undgås, eftersom det kan 
underminere den finansielle stabilitet –
bl.a. ved at opmuntre til at lægge den 
finansielle aktivitet i lande med et 
lemfældigt tilsyn. Tilsynssystemet skal 
opfattes som fair og afbalanceret". 

Or. en
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Begrundelse

Den såkaldte tilsynskollegieløsning er ikke slut med en opsplittelse af tilsynskriterier og 
praksis.

Ændringsforslag 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Tilsynet med institutioner med en 
EU-dimension bør overdrages til Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikring og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger).
Nationale tilsyn bør handle som 
repræsentanter for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Forsikring og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
bør være bundet af myndighedens 
anvisninger, når de fører tilsyn med 
grænseoverskridende institutioner med en 
EU-dimension.

Or. en

Begrundelse

Tilsynet med institutioner med en EU-dimension bør overdrages til myndigheden (der handler 
gennem nationale tilsynsmyndigheder).
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Ændringsforslag 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22b. Institutioner med en EU-dimension 
bør identificeres under hensyntagen til 
internationale standarder.

Or. en

Begrundelse

Identificering af en finansiel institution med en EU-dimension.

Ændringsforslag 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22c. Der bør oprettes en europæisk 
forsikringsgarantiordning (ordning) med 
det formål at beskytte forsikringstagere, 
begunstigede og institutioner, der står 
over for vanskeligheder, hvis disse kan 
true den finansielle stabilitet af EU's 
indre marked for finansielle tjenester.
Ordningen bør finansieres gennem bidrag 
fra disse institutioner, gennem 
gældsudstedelse fra ordningen eller under 
særlige omstændigheder gennem bidrag 
fra de berørte medlemsstater i 
overensstemmelse med på forhånd aftalte 
kriterier (revideret aftalememorandum).
Bidragene til ordningen bør erstatte 
bidragene til de nationale 
forsikringsgarantiordninger.
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Or. en

Begrundelse

Der bør oprettes en europæisk ordning for at minimere skatteydernes risici. Denne løsning 
fungerer parallelt med den løsning, der er etableret i bankforordningen.

Ændringsforslag 178
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart 
retsgrundlag for denne uddelegering. 
Uddelegeringen af opgaver indebærer, at 
opgaverne udføres af en anden 
tilsynsmyndighed end den ansvarlige 
myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar træffer den nationale 
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget 
navn på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 
foranstaltninger inden for det pågældende 
område. En omfordeling af ansvar kan 
være hensigtsmæssig eksempelvis for at 
opnå stordriftsfordele eller af hensyn til 
dækningsområdet, sammenhængen i 
tilsynet med koncerner og for bedst muligt 
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den 
relevante fællesskabslovgivning kan 

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart 
retsgrundlag for denne uddelegering. En 
medlemsstat kan begrænse en national 
tilsynsmyndigheds beføjelser til at 
uddelegere sine opgaver. Uddelegeringen 
af opgaver indebærer, at opgaverne udføres 
af en anden tilsynsmyndighed end den 
ansvarlige myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar bør den nationale
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, træffe afgørelse i en tilsynssag i 
eget navn på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 
foranstaltninger inden for det pågældende 
område. En omfordeling af ansvar kan 
være hensigtsmæssig eksempelvis for at 
opnå stordriftsfordele eller af hensyn til 
dækningsområdet, sammenhængen i 
tilsynet med koncerner og for bedst muligt
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 
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indeholde nærmere bestemmelser om 
principperne for omfordeling af ansvar 
efter aftale. Myndigheden bør med alle 
egnede midler bidrage til at lette 
indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på 
forhånd underrettes om delegeringsaftaler, 
som forventes indgået, for om nødvendigt 
at kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne.

nationale tilsynsmyndigheder. Den 
relevante EU-lovgivning kan indeholde 
nærmere bestemmelser om principperne 
for omfordeling af ansvar efter aftale. 
Myndigheden bør med alle egnede midler 
bidrage til at lette indgåelsen af 
delegeringsaftaler mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd 
underrettes om delegeringsaftaler, som 
forventes indgået, for om nødvendigt at 
kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne.

Or. en

Ændringsforslag 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart 
retsgrundlag for denne uddelegering. 
Uddelegeringen af opgaver indebærer, at 
opgaverne udføres af en anden 
tilsynsmyndighed end den ansvarlige 
myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar træffer den nationale 
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget 

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart 
retsgrundlag for denne uddelegering. 
Uddelegeringen af opgaver indebærer, at 
opgaverne udføres af en anden 
tilsynsmyndighed end den ansvarlige 
myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar bør den nationale 
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, træffe afgørelse i en tilsynssag i 
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navn på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 
foranstaltninger inden for det pågældende 
område. En omfordeling af ansvar kan 
være hensigtsmæssig eksempelvis for at 
opnå stordriftsfordele eller af hensyn til 
dækningsområdet, sammenhængen i 
tilsynet med koncerner og for bedst muligt 
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den 
relevante fællesskabslovgivning kan 
indeholde nærmere bestemmelser om 
principperne for omfordeling af ansvar 
efter aftale. Myndigheden bør med alle 
egnede midler bidrage til at lette 
indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på 
forhånd underrettes om delegeringsaftaler, 
som forventes indgået, for om nødvendigt 
at kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne.

eget navn på vegne af myndigheden eller 
på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 
foranstaltninger inden for det pågældende 
område. En omfordeling af ansvar kan 
være hensigtsmæssig eksempelvis for at 
opnå stordriftsfordele eller af hensyn til 
dækningsområdet, sammenhængen i 
tilsynet med koncerner og for bedst muligt 
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den 
relevante fællesskabslovgivning kan 
indeholde nærmere bestemmelser om 
principperne for omfordeling af ansvar 
efter aftale. Myndigheden bør med alle 
egnede midler bidrage til at lette 
indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på 
forhånd underrettes om delegeringsaftaler, 
som forventes indgået, for om nødvendigt 
at kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne.

Or. en

Begrundelse

Der bør oprettes en europæisk ordning for at minimere skatteydernes risici. Denne løsning 
fungerer parallelt med den løsning, der er etableret i bankforordningen.
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Ændringsforslag 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26. Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
forbedre koordineringen af Fællesskabets
tilsynsarbejde, navnlig i tilfælde, hvor de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten i det 
finansielle system i Fællesskabet bringes i 
fare på grund af en ugunstig udvikling. 
Foruden myndighedens beføjelser til at 
handle i krisesituationer bør den derfor 
varetage den generelle koordinering inden 
for det europæiske finanstilsynssystem. En 
særlig vigtig del af myndighedens
aktiviteter bør være at lette udvekslingen af 
alle relevante oplysninger mellem de 
kompetente myndigheder.

26. Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
forbedre koordineringen af EU's
tilsynsarbejde, navnlig for at sikre de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten i det 
finansielle system i EU. Foruden 
myndighedens beføjelser til at handle i 
krisesituationer bør den derfor varetage den 
generelle koordinering inden for det 
europæiske finanstilsynssystem. En særlig 
vigtig del af myndighedens aktiviteter bør 
være at lette udvekslingen af alle relevante 
oplysninger mellem de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre myndighedernes koordinerende funktion med henblik 
på at sikre de finansielle markeders virkemåde.

Ændringsforslag 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden fremme dialogen og 
samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden 
for Fællesskabet. Den bør på ingen måde 

28. I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden repræsentere EU i dialogen 
og samarbejdet med tilsynsmyndigheder 
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gribe ind i de europæiske institutioners 
eksisterende roller og beføjelser i 
relationerne til myndigheder uden for 
Fællesskabet og i internationale fora.

uden for EU.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Union bør tale med én stemme i globale institutioner.

Ændringsforslag 182
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden fremme dialogen og 
samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden 
for Fællesskabet. Den bør på ingen måde 
gribe ind i de europæiske institutioners 
eksisterende roller og beføjelser i 
relationerne til myndigheder uden for 
Fællesskabet og i internationale fora.

28. I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden fremme dialogen og 
samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden 
for EU. Den bør på ingen måde gribe ind i 
medlemsstaternes og de europæiske 
institutioners eksisterende roller og 
beføjelser i relationerne til myndigheder 
uden for EU og i internationale fora.

Or. en

Ændringsforslag 183
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a. Med hensyn til tilsynsmyndigheder, 
der indgår i tilsynskollegierne, fastlægger 
og indsamler myndigheden efter behov 
alle relevante oplysninger fra de 
kompetente myndigheder. Den tager 
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endvidere fuldt hensyn til de eksisterende 
ordninger mellem de kompetente 
nationale myndigheder og tredjelandes 
tilsynsmyndigheder, idet der tages højde 
for de relevante krisestyringsgrupper fra 
internationale kollegier, som har fuld 
adgang til oplysninger. Myndigheden bør 
være medlem af krisestyringsgrupperne.

Or. en

Ændringsforslag 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Det er af stor betydning, at der er et 
snævert samarbejde mellem myndigheden 
og Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici, for at dette råd fungerer efter 
hensigten, og dets advarsler og 
anbefalinger følges effektivt op. 
Myndigheden bør videregive relevante 
oplysninger til Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici. Der bør kun gives 
oplysninger om individuelle virksomheder 
efter begrundet anmodning. Når 
myndigheden modtager advarsler eller 
anbefalinger fra Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici rettet til myndigheden 
eller en national tilsynsmyndighed, bør 
myndigheden sikre opfølgningen.

31. Det er af stor betydning, at der er et 
snævert samarbejde mellem myndigheden 
og Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici, for at dette råd fungerer efter 
hensigten, og dets advarsler og 
anbefalinger følges effektivt op. 
Myndigheden og Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici bør udveksle alle 
relevante oplysninger. Når myndigheden 
modtager advarsler eller anbefalinger fra 
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici 
rettet til myndigheden eller en national 
tilsynsmyndighed, bør myndigheden sikre 
opfølgningen.

Or. de
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Ændringsforslag 185
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-,
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der
ligeligt repræsenterer Fællesskabets 
forsikrings- og genforsikringsselskaber
samt arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. 
Interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

32. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes to
interessentgrupper – en for forsikrings- og
genforsikringsordninger og en for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, hvor 
førstnævnte ligeligt repræsenterer EU's 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, og 
sidstnævnte repræsenterer 
arbejdsmarkedspensionsordninger
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Disse 
interessentgrupper bør aktivt fungere som 
en grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller EU-
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

For at tage højde for grundlæggende forskelle på forsikringsordninger og 
arbejdsmarkedspensionsordninger opdeles interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger i: (i) gruppen for forsikrings- og 
genforsikringsordninger og (ii) gruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger.
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Ændringsforslag 186
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. Når det er relevant, bør myndigheden
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
samt arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser) og forbrugere og andre 
private brugere af ydelser fra forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

32. Myndigheden bør høre berørte parter 
angående tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger og give dem 
en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Inden myndigheden
vedtager udkast til tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger, bør den
foretage en konsekvensanalyse for at 
sikre, at bedste praksis for en regulering 
af høj kvalitet følges. Med henblik på at 
yde effektiv ekstern bistand bør der 
nedsættes en interessentgruppe for 
forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
passende repræsenterer EU's forsikrings-
og genforsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere samt 
arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), fagforeninger, 
akademikere og forbrugere og andre 
private brugere af ydelser fra forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Repræsentationen af forskellige interessenter bør snarere være passende i forhold til de 



PE439.455v01-00 32/83 AM\808172DA.doc

DA

aktuelle opgaver, som interessentgrupperne står over for, end ligelig.

Ændringsforslag 187
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
samt arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. 
Interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

32. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Med henblik herpå bør 
myndigheden iværksætte gennemsigtige 
procedurer. Af effektivitetshensyn bør der 
til dette formål nedsættes to 
interessentgrupper – en for forsikrings- og
genforsikringsordninger og en for 
arbejdsmarkedspensionsordninger – der 
ligeligt repræsenterer EU's forsikrings- og 
genforsikringsselskaber samt 
arbejdsmarkedsorienterede 
pensionskasser (herunder eventuelt 
institutionelle investorer og andre 
finansieringsinstitutter, som selv benytter 
finansielle tjenesteydelser), deres ansatte 
og forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Disse 
interessentgrupper bør aktivt fungere som 
en grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller EU-
lovgivning. Interessentgrupperne bør 
koordinere deres arbejde, hvis det er 
relevant.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
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relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Ændringsforslag 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. Når det er relevant, bør myndigheden
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
samt arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

32. Myndigheden bør give berørte parter 
mulighed for at blive hørt angående al det 
arbejde, myndigheden udfører, og give 
dem en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer EU's forsikrings- og 
genforsikringsselskaber samt 
arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller EU-lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Interessentgruppen bør have mulighed for at blive hørt om alt det arbejde, myndigheden 
udfører, som den måtte finde relevant. De enkelte interessenter i gruppen bør selv afgøre, om 
de vil høres eller ej.

Ændringsforslag 189
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan påberåbe sig denne 
beskyttelse og indbringe sagen for Rådet 
med henblik på en afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 
denne sag i betragtning af 
medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

33. Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer, der berører et 
finansieringsinstituts stabilitet, bør ikke 
indvirke på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar. Der bør indføres en 
mekanisme, hvorved medlemsstaterne kan 
påberåbe sig denne beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 23 om begrænsning af 
beskyttelsesklausulen.
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Ændringsforslag 190
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
samt arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

32. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
repræsenterer EU's forsikrings- og 
genforsikringsselskaber samt 
arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
bestå af mindst 15 repræsentanter for 
forbruger- og slutbrugergrupper, fem
uafhængige anerkendte akademikere
samt 10 repræsentanter for sektoren og 
dets ansatte. Interessentgruppen for 
forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller EU-lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a. Nonprofitorganisationer er 
sammenlignet med velfunderede 
industrirepræsentanter med gode 
forbindelser marginaliserede i debatten 
om fremtiden for finansielle 
tjenesteydelser og den tilsvarende 
beslutningsproces. Der skal kompenseres 
for denne ulempe ved passende 
finansiering af deres repræsentanter i 
interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 192
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af tilsynsrådet på grundlag af en åben 
udvælgelsesprøve, bør repræsentere 
myndigheden. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 
der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

37. En fuldtidsansat formand, der
udnævnes af Europa-Parlamentet efter en 
åben udvælgelsesprocedure ledet af 
tilsynsrådet, bør repræsentere 
myndigheden. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 
der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af tilsynsrådet på grundlag af en åben 
udvælgelsesprøve, bør repræsentere 
myndigheden. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 
der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

37. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af Europa-Parlamentet fra en liste, som 
tilsynsrådet har opstillet, bør repræsentere 
myndigheden. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 
der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at parter med størst erfaring inden for tilsyn på nationalt plan – de 
nationale tilsynsmyndigheder – får til opgave et udpege den bedst kvalificerede person til 
formand. Dette eliminerer også eventuel politisering, der kunne opstå, hvis listen blev 
udformet af en af de europæiske institutioner.

Ændringsforslag 194
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40. For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget. Fællesskabets
budgetprocedure bør finde anvendelse for 
så vidt angår Fællesskabets bidrag.
Revision af regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

40. For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder, fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget og fra alle 
direkte gebyrer, der betales af finansielle 
institutioner. EU's budgetprocedure bør 
finde anvendelse for så vidt angår EU's
bidrag. Revision af regnskaberne bør 
foretages af Revisionsretten.
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Or. en

Ændringsforslag 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk tilsynsmyndighed for 
forsikrings- og
arbejdsmarkedspensionsordninger (i det 
følgende benævnt "myndigheden").

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk tilsynsmyndighed (forsikrings-
og arbejdsmarkedspensionsordninger) (i 
det følgende benævnt "myndigheden").

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med betænkningerne om ESRB, bankvæsen og værdipapirer og markeder 
med henblik på at give indtryk af et homogent og sammenhængende europæisk tilsynssystem.

Ændringsforslag 196
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk tilsynsmyndighed for 
forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger (i det 
følgende benævnt "myndigheden").

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 197
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 64/225/EØF, direktiv 
73/239/EØF, direktiv 73/240/EØF, direktiv 
76/580/EØF, direktiv 78/473/EØF, direktiv 
84/641/EØF, direktiv 87/344/EØF, direktiv 
88/357/EØF, direktiv 92/49/EØF, direktiv 
98/78/EF, direktiv 2001/17/EF, direktiv 
2002/83/EF, direktiv 2002/92/EF, direktiv 
2003/41/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2005/68/EF, direktiv 2007/44/EF, direktiv 
2005/60/EF, direktiv 2002/65/EF, herunder 
alle de direktiver, forordninger og 
afgørelser, der er baseret på disse retsakter, 
og eventuelle nye fællesskabsretsakter, 
hvorved myndigheden tillægges opgaver.

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af denne forordning og direktiv 
64/225/EØF, direktiv 73/239/EØF, direktiv 
73/240/EØF, direktiv 76/580/EØF, direktiv 
78/473/EØF, direktiv 84/641/EØF, direktiv 
87/344/EØF, direktiv 88/357/EØF, direktiv 
92/49/EØF, direktiv 98/78/EF, direktiv 
2001/17/EF, direktiv 2002/83/EF, direktiv 
2002/92/EF, direktiv 2003/41/EF, direktiv 
2002/87/EF, direktiv 2005/68/EF, direktiv 
2007/44/EF, direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2002/65/EF, herunder alle de direktiver, 
forordninger og afgørelser, der er baseret 
på disse retsakter, og eventuelle nye EU-
retsakter, hvorved myndigheden tillægges 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 198
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelserne i denne forordning 
berører ikke Kommissionens beføjelser til 
at sikre efterlevelse af 
fællesskabslovgivningen, navnlig i 
henhold til traktatens artikel 226.

3. Bestemmelserne i denne forordning 
berører ikke Kommissionens beføjelser til
at sikre efterlevelse af EU-lovgivningen, 
navnlig i henhold til artikel 258 i traktaten
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 199
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet 
og v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Myndigheden fremmer finansiel 
bæredygtighed og et stærkt finansielt 
marked i EU med henblik på at bidrage til: 
i) at forbedre den måde, det indre marked 
fungerer på, samt dets konkurrenceevne 
på grundlag af finansiel integration og 
lige vilkår, at hindre og korrigere 
systemiske og grænseoverskridende risici, 
bl.a. gennem et højt, effektivt og 
konsekvent EU-niveau for regulering og 
tilsyn, ii) at beskytte forsikringstagere,
investorer og andre interessenter samt 
offentlige finanser, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, 
gennemsigtighed, effektivitet og ordnede 
virkemåde og det bæredygtige samspil 
med realøkonomien, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet, at reducere 
finansieringers procykliske forhold og 
generelt at sikre kort, mellemlang og lang 
sigt, v) at fremme en smidig 
gennemførelse af den monetære politik på 
markederne samt kontrol af bankindskud 
og institutionelle fonde, (vi) at nå målene 
for euroområdet og (vii) at styrke den 
internationale tilsynskoordinering. Med 
henblik herpå bidrager myndigheden til at 
sikre en konsekvent og effektiv 
harmonisering og anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved 
at fremme integrationen og konvergensen 
på tilsynsområdet og afgive udtalelser til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen samt foretage en 
økonomisk analyse af markederne for at 
fremme opfyldelsen af myndighedens mål.

Or. en
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Ændringsforslag 200
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet 
og v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ia) at undgå
tilsynsarbitrage og urimelig konkurrence 
mellem medlemsstater på grund af tilsyn 
og håndhævelse af forordningen, ii) at 
beskytte forsikringstagere og andre aktører, 
iii) at sikre de finansielle markeders 
integritet, effektivitet og ordnede 
virkemåde, iv) at værne om det finansielle 
systems stabilitet, v) at styrke den 
internationale tilsynskoordinering og vi) at 
udvikle fælles metoder til vurdering af 
produktegenskabernes og 
distributionsprocessernes betydning for 
institutioners finansielle position og for 
forbrugerbeskyttelsen med henblik på at 
bidrage til lige vilkår. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 201
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 4. Formålet med myndigheden er at 
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bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet 
og v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet,
v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering, idet der herved tages 
hensyn til behovet for at skabe øget
konkurrence og innovation inden for det 
indre marked og for at sikre den globale
konkurrenceevne, og vi) at undgå
tilsynsarbitrage og bidrage til at sikre 
ensartede vilkår. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og ved at foretage
økonomiske markedsanalyser for at 
fremme opfyldelsen af myndighedens 
målsætninger. Den skal tage højde for 
internationalt aftalte standarder og 
metoder.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør tage højde for internationalt bedste praksis og standarder.

Ændringsforslag 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
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højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet 
og v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet,
v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering og vi) at undgå
tilsynsarbitrage. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med vi) er selvindlysende.

Ændringsforslag 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet 
og v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet,
v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering og vi) at udvikle fælles 
metoder til vurdering af 
produktegenskabernes og 
distributionsprocessernes betydning for 
institutioners finansielle position og for 
forbrugerbeskyttelsen med henblik på at 
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udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

bidrage til lige vilkår. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

vii): På baggrund af erfaringer gjort i 2008/2009 bør der gennemføres stresstest, herunder
konsekvensvurderinger vedrørende kunder, på fællesskabsniveau ved anvendelse af fælles 
metoder, således at der skabes lige vilkår for redninger.

Ændringsforslag 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndigheden er en del af et europæisk 
finanstilsynssystem (i det følgende 
benævnt "ESFS"), der fungerer som et 
netværk af tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
39.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse er teksten i dette stk. medtaget i artikel 1a. (nyt).
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Ændringsforslag 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
samarbejder med Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici, i det følgende benævnt 
"ESRB", jf. artikel 21.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse er teksten i dette stk. medtaget i artikel 1a. (nyt).

Ændringsforslag 206
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Myndigheden skal handle uafhængigt 
og objektivt udelukkende i EU's interesse 
i forbindelse med varetagelsen af de 
opgaver, som overdrages den med denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre ESA'ernes regulerings- og tilsynsmæssige samt institutionelle og 
finansielle uafhængighed. Derfor foreslås det, at der indføres en klar bestemmelse i 
forordningerne vedrørende ESA'ernes uafhængighed. Denne bestemmelse supplerer andre 
bestemmelser i forordningerne, som fokuserer på uafhængigheden for bl.a. ESA's formand.
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Ændringsforslag 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Det europæiske finanstilsynssystem

1. Myndigheden skal være en del af det 
europæiske finanstilsynssystem, hvis 
hovedformål er at sikre, at de 
bestemmelser, der gælder for den 
finansielle sektor, gennemføres i 
tilstrækkelig grad for at bibeholde den 
finansielle stabilitet og derved sikre tillid 
til det finansielle system som helhed og en 
tilstrækkelig beskyttelse af brugerne af de 
finansielle tjenesteydelser.
2. Det europæiske finanstilsynssystem 
omfatter følgende:
a) Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici oprettet ved forordning (EU) nr. 
.../... [ESRB]
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../... [ESMA]
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen) oprettet ved forordning 
(EU) nr. .../...
d) myndigheden
e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Det Fælles Udvalg), der nedsættes i 
artikel 40
f) de myndigheder i medlemsstaterne, der 
henvises til i artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. .../... [ESMA], forordning (EU) 
nr. …/2009 [EIOPA] og forordning (EU) 
nr. …/… [EBA]
g) Kommissionen, som skal varetage de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9



AM\808172DA.doc 47/83 PE439.455v01-00

DA

3. Myndigheden skal samarbejde 
regelmæssigt og tæt, sikre tværsektoriel 
sammenhæng i arbejdet og nå frem til 
fælles holdninger til tilsyn med finansielle 
konglomerater og andre tværsektorielle 
spørgsmål med Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici samt med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen) og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og 
Markeder) via De Europæiske 
Tilsynsmyndigheder (Det Fælles Udvalg), 
der henvises til i artikel 40.
4. I medfør af princippet om loyalt 
samarbejde i overensstemmelse med 
artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union skal parterne i ESFS 
samarbejde i en ånd af tillid og gensidig 
respekt, navnlig for at sikre, at 
informationsstrømmene imellem dem er 
hensigtsmæssige og pålidelige.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske finanstilsynssystem børe være homogent og ikke bare en sammenlægning af 
forskellige og ukoordinerede myndigheder. Der bør sikres tæt samarbejde.

Ændringsforslag 208
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Det europæiske finanstilsynssystem

1. Myndigheden skal være en del af det 
europæiske finanstilsynssystem (ESFS), 
der fungerer som et integreret netværk af 
tilsynsmyndigheder, som samler alle de 
myndigheder i medlemsstaterne og i Den 
Europæiske Union, der har 
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finanstilsynsbeføjelser, som er fastlagt i 
EU-lovgivningen. ESFS' hovedformål er 
at sikre et stærkt og konsekvent EU-tilsyn 
med finansieringsinstitutterne med 
henblik på at sikre tillid til det finansielle 
system, støtte bæredygtig vækst i EU og 
opfylde virksomhedernes og borgernes 
behov.
2. ESFS omfatter følgende:
a) Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici oprettet ved forordning (EU) nr. 
.../... [ESRB]
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../... [ESMA]
c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen EU) nr. .../... [EBA]
d) myndigheden
e) Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder (JCESA), der 
nedsættes i artikel 40
f) de myndigheder i medlemsstaterne, der 
henvises til i artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. .../... [ESMA], forordning (EU) 
nr. …/2009 [EIOPA] og forordning (EU) 
nr. …/… [EBA]
g) Kommissionen, som skal varetage de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9
3. I medfør af princippet om loyalt 
samarbejde skal alle parter i ESFS 
samarbejde tæt med hinanden i en ånd af 
tillid og gensidig respekt i henhold til 
artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union.
4. Alle finansieringsinstitutter er 
underlagt juridisk bindende retsakter i 
henhold til EU-lovgivningen og tilsyn 
udført af de kompetente myndigheder, der 
er en del af ESFS.
5. ESFS forhindrer ikke de kompetente 
myndigheder i at udøve nationale 
tilsynsbeføjelser i overensstemmelse med 
juridisk bindende EU-retsakter og i 
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overensstemmelse med internationale 
tilsynsprincipper om banktilsyn.
6. Kun de tilsynsmyndigheder, som er 
omfattet af ESFS, har ret til at føre tilsyn 
med finansieringsinstitutter i EU.

Or. en

Ændringsforslag 209
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "finansieringsinstitutter": 
forsikringsselskaber som defineret i 
direktiv 98/48/EF, 
genforsikringsselskaber som defineret i 
direktiv 2005/68/EF og 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
omfattet af direktiv 2003/41/EF samt 
"finansielle konglomerater" som 
defineret i direktiv 2002/87/EF

1) "finansieringsinstitutter": selskaber, hvis 
hovederhverv er at tage imod indskud, yde 
lån, udbyde forsikringstjenester eller 
andre finansielle tjenester til sine kunder 
eller medlemmer eller gennemføre 
finansielle investeringer eller handle for 
egen regning, og andre virksomheder 
eller enheder, der opererer i EU, og hvis 
virksomhed er af lignende art, også selv 
om de ikke har direkte kontakt med den 
brede offentlighed;

Or. en

Ændringsforslag 210
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "systemisk risiko" er risikoen for 
afbrydelse af finansielle tjenester, som 
skyldes væsentlig forringelse af hele eller 
dele af det finansielle system, og som kan 
have alvorlige negative konsekvenser for 
realøkonomien. I denne forbindelse kan 
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enhver type finansiel institution og 
formidler, marked, infrastruktur og 
instrument have systemisk betydning.

Or. en

Ændringsforslag 211
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "grænseoverskridende risiko" er en 
risiko, der opstår som følge af økonomiske 
ubalancer eller finansielle svigt i hele 
eller dele af EU, som potentielt kan have 
væsentlige negative konsekvenser for 
transaktionerne mellem økonomiske 
operatører i to eller flere medlemsstater, 
for det indre markeds funktion eller for de 
offentlige finanser i EU eller en af 
medlemsstaterne. I denne forbindelse kan 
enhver type økonomisk eller finansiel 
risiko udvikle sig til en 
grænseoverskridende risiko.

Or. en

Ændringsforslag 212
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Myndigheden skal handle uafhængigt 
og objektivt udelukkende i EU's interesse 
i forbindelse med varetagelsen af de 
opgaver, som overdrages den med denne 
forordning.
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Or. en

Begrundelse

De tre ESA'er bør arbejde for at varetage hele EU's interesser bedst muligt.

Ændringsforslag 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
som medlemmer af myndigheden handle 
med en EU-dimension.

Or. en

Ændringsforslag 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i Frankfurt. Myndigheden har hjemsted i [...].

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råds konklusioner fra den 13. december 2003 understreger følgende:
"Endelig blev repræsentanterne for medlemsstaterne, der mødtes på stats- eller 
regeringschefniveau, enige om at prioritere tiltrædelseslande, når de er kommet ind i EU, i 
forbindelse med fordelingen af hjemsteder for andre kontorer eller agenturer, der oprettes 
fremover. Dette ændrer dog ikke ved, at en europæisk anklagemyndighed, hvis den oprettes, 
får hjemsted i Luxembourg i overensstemmelse med bestemmelserne i beslutningen af 8. april 
1965."
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Ændringsforslag 215
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden har følgende opgaver: 1. Med henblik på at sikre et effektivt og 
konsekvent EU-tilsyn af 
finansieringsinstitutter har myndigheden 
følgende opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 216
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles 
standarder og praksis af høj kvalitet for 
regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at 
afgive udtalelser til 
fællesskabsinstitutionerne og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og udkast til 
tekniske standarder på grundlag af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning

a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles 
standarder og praksis af høj kvalitet for 
regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at 
afgive udtalelser til EU-institutionerne og 
udarbejde retningslinjer, henstillinger og 
udkast til tekniske standarder på grundlag 
af denne forordning og den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at 

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af EU-lovgivning, bl.a. ved at bidrage til 
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bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem nationale tilsynsmyndigheder, 
fremme tilsynskollegiers konsekvente 
virkemåde og gribe ind i krisesituationer

en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og 
effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem kompetente myndigheder, sikre 
effektiv og konsekvent tilsyn med 
finansieringsinstitutter med en EU-
dimension og tilsynskollegiers 
konsekvente virkemåde samt gribe ind i 
bl.a. krisesituationer

Or. en

Begrundelse

For at tage højde for tilsynet med finansieringsinstitutter med en EU-dimension.

Ændringsforslag 218
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at 
bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem nationale tilsynsmyndigheder, 
fremme tilsynskollegiers konsekvente 
virkemåde og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af standarder og lovgivning, bl.a. ved at 
bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af 
denne forordning og den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning, undgå tilsynsarbitrage, 
mægle i og bilægge tvister mellem 
kompetente myndigheder, sikre
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og gribe ind i krisesituationer

Or. en
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Ændringsforslag 219
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at lette uddelegeringen af opgaver og 
ansvarsområder mellem nationale 
tilsynsmyndigheder

c) at stimulere og lette uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
nationale tilsynsmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 220
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at arbejde tæt sammen med ESMA, 
som står for investorbeskyttelse, 
godkendelse og overvågning af produkter 
og deres markedsføring, især ved at levere 
de nødvendige oplysninger til ESMA med 
henblik på at opnå et sådant samarbejde

Or. en

Begrundelse

ESMA bør overdrages en opgave med investorbeskyttelse. Kun én tilsynsførende bør have 
ansvaret for denne opgave, men der er behov for hjælp til det. Dette er måden at komme 
tættest på den todelte model uden at ændre radikalt på alle tre forslag til ESFS-forordninger.
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Ændringsforslag 221
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at gennemføre peer reviews af nationale 
tilsynsmyndigheder for at styrke 
konsekvensen i tilsynsresultaterne

e) at organisere og gennemføre peer 
reviews af nationale tilsynsmyndigheder 
for at styrke konsekvensen i 
tilsynsresultaterne

Or. en

Ændringsforslag 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at forbyde handel med visse produkter 
eller typer af transaktioner for at undgå 
skade på investorbeskyttelsen, finansielle 
markeders ordnede virkemåde og 
integritet eller stabiliteten i hele eller en 
del af det finansielle system i EU

Or. en

Begrundelse

Nogle produkter er meget uigennemskuelige og kan ødelægge hele det finansielle systems 
virkemåde.
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Ændringsforslag 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) at udarbejde databaser inden for dets 
kompetenceområde, og hvis det er 
foreskrevet i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. De indsamlede oplysninger 
skal være tilgængelige for alle 
markedsdeltagere og skal indeholde 
centrale oplysninger om registrerede 
markedsdeltagere, produkter, 
overtrædelser og transaktioner, hvis 
pligten til offentliggørelse er foreskrevet i 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 224
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at overtage alle eksisterende opgaver 
fra Det Europæiske Tilsynsudvalg for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger i det 
omfang, det er relevant

Or. en
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Ændringsforslag 225
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at kræve, at nationale kompetente 
myndigheder gennemfører stresstest på 
grundlag af en fælles metode

Or. en

Begrundelse

EIOPA bør have beføjelser til at gennemføre stresstest med henblik på at sikre systemets 
modstandsdygtighed og kræve relevante oplysninger på grundlag af harmoniserede 
indberetningsformater og -metoder i overensstemmelse med artikel 17.

Ændringsforslag 226
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at træffe individuelle beslutninger rettet 
til finansieringsinstitutter i specifikke 
tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 4

udgår

Or. en

Ændringsforslag 227
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at fremme koordinering mellem 
kompetente myndigheder som foreskrevet 
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i artikel 16, herunder udøvelse af deres 
beføjelser som medlemmer af 
myndigheden, med henblik på at opnå en 
fælles EU-reaktion på systemiske og 
grænseoverskridende risici

Or. en

Ændringsforslag 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at forbyde handel med visse produkter 
eller typer af transaktioner for at undgå 
skade på investorbeskyttelsen, finansielle 
markeders ordnede virkemåde og 
integritet eller stabiliteten i hele eller en 
del af EU's finansielle system

Or. en

Begrundelse

Nogle produkter er meget uigennemskuelige og kan ødelægge hele det finansielle systems 
virkemåde.

Ændringsforslag 229
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I udøvelsen af sine beføjelser som 
omhandlet i stk. 2, litra a) og d), skal 
myndigheden overholde medlemsstaternes 
nationale love, som er i overensstemmelse 
med EU-lovgivning.
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Or. en

Ændringsforslag 230
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden udøver de eksklusive 
tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over 
for enheder med fællesskabsdimension 
eller økonomiske aktiviteter på 
fællesskabsplan.

udgår

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 231
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.
Myndigheden skal arbejde tæt sammen 
med de kompetente myndigheder og bygge 
på deres ekspertise, faciliteter og 
beføjelser i udøvelsen af de eksklusive 
tilsynsbeføjelser og gennemførelsen af 
undersøgelser.
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Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør arbejde tæt sammen med de kompetente myndigheder. Det er afgørende, at 
den nye tilsynsstruktur bygger på de kompetente myndigheders ekspertise, faciliteter og 
beføjelser i udøvelsen af de eksklusive tilsynsbeføjelser og gennemførelsen af undersøgelser.

Ændringsforslag 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.
Myndigheden kan gøre brug af de 
kompetente myndigheders faciliteter og 
beføjelser i udøvelsen af de eksklusive 
tilsynsbeføjelser og gennemførelsen af 
undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 233
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser for EU som fastsat 
i den relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Or. en
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Ændringsforslag 234
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Beføjelser for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, der er 
medlemmer af myndigheden
Med henblik på at opfylde myndighedens 
mål skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, der er medlemmer af 
myndigheden, have beføjelser til at 
vedtage forebyggende og korrigerende 
tilsynsforanstaltninger. Disse beføjelser 
skal vedrøre finansieringsinstitutter og 
udøves på en afpasset måde. De skal 
omfatte kapacitet til at:
a) kræve og modtage tilstrækkelig 
information
b) pålægge krav om indberetning og 
offentliggørelse
c) gennemføre kontrol på stedet
d) vedtage tilsynsforanstaltninger 
(herunder foranstaltninger vedrørende 
interessekonflikter, god forvaltning, 
likviditet, hensættelser, dividende og 
aflønningspolitik)
e) opdele eller adskille bankaktiviteter i
detailleddet fra handelsaktiviteter og 
andre aktiviteter end levering af ydelser i 
tilfælde af relevant risiko vurderet i 
henhold til fælles kriterier
f) begrænse eller midlertidigt forbyde 
visse produkter eller transaktionstyper, 
der direkte eller indirekte kan forårsage 
uforholdsmæssig stor volatilitet på 
markederne eller forstyrre hele eller en 
del af EU's finansielle system, offentlige 
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finanser eller realøkonomien
g) pålægge finansieringsinstitutter at 
handle gennem datterselskaber i tilfælde 
af en relevant intern risiko, der kan 
begrundes i henhold til fælles kriterier
h) pålægge afskrækkende bøder
i) diskvalificere chefer og direktører
j) afsætte administrerende direktører eller 
bestyrelser
k) gribe midlertidigt ind i 
finansieringsinstitutter
l) ophæve fordelene ved begrænset ansvar 
for betydelige aktionærer i 
finansieringsinstitutter, hvis de er passive 
i forsvaret af virksomhedens interesser i 
tilfælde af f.eks. manglende 
gennemsigtighed, frygtløshed med hensyn 
til ind- eller udlån eller alvorlig og 
systematisk overtrædelse
m) udvide det finansielle ansvar til chefer, 
direktører eller finansieringsinstitutter, 
som forårsager eller samarbejder om 
alvorlig og systematisk overtrædelse eller 
har et uhensigtsmæssigt 
incitamentssystem til deres rådighed
n) tage chefers og direktørers erklæringer 
vedrørende renter, aktiviteter og aktiver i 
forvaring, hvis det er relevant
(o) kræve udarbejdelse af en detaljeret 
beslutningsordning, der skal opdateres 
løbende og omfatte en struktureret tidlig 
interventionsmekanisme, hurtige 
korrigerende foranstaltninger og en 
konkursnødplan
p) annullere tilladelser og inddrage pas 
samt
q) indgå aftale om protokoller med 
henblik på at opnå en fælles reaktion på 
EU-plan så hurtigt og systematisk som 
muligt for at forebygge eller korrigere 
markedsforstyrrelser.

Or. en
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Ændringsforslag 235
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Det fælles regelsæt

Or. en

Ændringsforslag 236
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. - 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Med henblik på at sikre et effektivt og 
konsekvent EU-tilsyn med 
finansieringsinstitutter vedtager 
Kommissionen under hensyntagen til 
internationale principper, der er godkendt 
af EU eller kodificeret i EU-lovgivningen, 
forskriftsmæssige standarder og 
godkender tilsynsstandarder med henblik 
på at opnå et "fælles regelsæt for EU's 
finanstilsyn" (det fælles regelsæt) gennem 
forordninger eller afgørelser.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. - 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Det fælles regelsæt skal:
a) opstille definitioner, der er indeholdt i 
EU-lovgivningen
b) fastlægge fælles elementer for krav om 
indberetning og offentliggørelse, der er 
indeholdt i EU-lovgivningen
c) levere de nødvendige elementer med 
henblik på at sikre effektive 
samarbejdsprocesser, herunder 
risikovurderinger og 
informationsudveksling i henhold til EU-
lovgivningen
d) fastlægge hensigtsmæssige standarder 
for regulering og tilsyn med henblik på at 
håndtere tidlige advarsler og anbefalinger 
fra ESRB vedrørende hele eller en 
betydelig del af EU
e) fastlægge hensigtsmæssige standarder 
for regulering og tilsyn med henblik på at 
håndtere grænseoverskridende risici, der 
er identificeret af myndigheden eller EU-
institutioner, i hele eller en betydelig del 
af EU og
f) fastlægge passende standarder for 
regulering og tilsyn vedrørende 
indberetning og offentliggørelse og 
strenge krav til relevante selskaber med 
høj gearing og investeringsinstrumenter 
med aktiviteter i hele EU med henblik på 
at hindre og korrigere systemiske og 
grænseoverskridende risici.

Or. en
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Ændringsforslag 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder med henblik på at 
fuldstændiggøre, opdatere og ændre 
elementer, der ikke er væsentlige for 
retsakterne, som er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2. De tekniske standarder 
repræsenterer ikke strategiske 
beslutninger, og deres indhold er 
begrænset af de retsakter, som de er 
baseret på.

Or. en

Ændringsforslag 239
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden skal udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den nuværende forordning og i 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning
eller anmodning fra Kommissionen. De 
tekniske standarder skal ikke omfatte 
politikvalg, og de skal afspejle 
proportionalitetsprincippet. Myndigheden 
forelægger sine udkast til standarder for 
Kommissionen med henblik på vedtagelse 
som delegerede retsakter
(forskriftsmæssige standarder) eller
godkendelse som gennemførelsesretsakter
(tilsynsstandarder) i overensstemmelse 
med denne forordning og den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning. Udkast til 
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standarder fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig.

Or. en

Ændringsforslag 240
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. De tekniske standarder 
omfatter ikke strategiske beslutninger, og 
deres indhold er afgrænset af den retsakt, 
som de er baseret på.

Or. en

Ændringsforslag 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Myndigheden gennemfører åbne offentlige 
høringer med alle interessenter, før den 
udsteder retningslinjer og henstillinger, 
og foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved, før den 
vedtager udkast til tekniske standarder.
Myndigheden anmoder også om en 
udtalelse eller rådgivning fra den i artikel 
22 omhandlede interessentgruppe for 
forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger.
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Or. en

Ændringsforslag 242
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer og foretager en analyse 
af de potentielle omkostninger og fordele 
herved., medmindre sådanne høringer og 
analyser er uforholdsmæssige i forhold til 
de pågældende tekniske standarders 
omfang og indvirkning eller i forhold til 
sagens særligt hastende karakter.
Myndigheden anmoder også om en 
udtalelse eller rådgivning fra den i artikel 
22 omhandlede interessentgruppe for 
forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved. Myndigheden foretager en 
konsekvensanalyse af de tekniske 
standarder.
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Or. it

Begrundelse

De obligatoriske tekniske standarder bør underkastes en konsekvensanalyse, der sikrer, at de 
ikke går ud over de tekniske detaljer, og at de ikke nødvendiggør politiske beslutninger.

Ændringsforslag 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved.

Or. en

Begrundelse

Bedre regulering og proportionalitet bør gælde fuldt ud i den nye tilsynsramme. Høringer og 
konsekvensanalyse, "hvis det er hensigtsmæssigt", er ikke tilstrækkeligt. Offentlige høringer 
og analyser af de potentielle omkostninger og fordele skal være systematiske med hensyn til 
udarbejdelsen af tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger for at sikre 
gennemsigtighed og øge effektiviteten.

Ændringsforslag 245
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til tekniske standarder 
godkender Kommissionen udkastene til 
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godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

tilsynsstandarder, hvis de er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen..
Inden for samme periode kan
Kommissionen vedtage udkastene til 
tekniske standarder med ændringer der, 
hvor de var foreslået som 
forskriftsmæssige standarder. I begge 
tilfælde kan Kommissionen forlænge 
denne periode med en måned.

Or. en

Ændringsforslag 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender, afviser eller ændrer disse. 
Kommissionen kan forlænge denne frist 
med en måned. Kommissionen underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet om sin 
beslutning og begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
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forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

forlænge denne frist med en måned.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Ændringsforslag 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at 
godkende standarderne, sender den 
udkastene til standarderne tilbage til 
myndigheden med en skriftlig begrundelse 
for, hvorfor de er i strid med EU's 
offentlige interesse, 
proportionalitetsprincippet eller 
integrationen af det indre marked. Senest 
seks uger efter modtagelsen af 
Kommissionens skriftlige begrundelse 
skal myndigheden ændre udkastene til 
standarder behørigt under hensyntagen til 
Kommissionens forbehold.

Or. en

Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
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technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Ændringsforslag 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne, skal den fremsætte 
begrundede ændringsforslag og sende 
udkastene til standarder tilbage til 
myndigheden. Myndigheden kan ændre 
udkastene til standarder på grundlag af 
Kommissionens ændringsforslag og kan 
genfremsende udkastene til standarder til 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Ændringsforslag 250
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Under alle omstændigheder skal 
Kommissionen underrette myndigheden, 
Europa-Parlamentet og Rådet om sin 
beslutning med angivelse af 
begrundelsen.

Or. en

Ændringsforslag 251
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter modtagelse af de 
ændrede standarder beslutter 
Kommissionen, om den godkender eller 
afviser dem, og underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om sin beslutning 
med angivelse af begrundelsen.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Ændringsforslag 252
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de 
forskriftsmæssige standarder som 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 7a-7d i denne forordning og 
godkender tilsynsstandarderne som 
gennemførelsesretsakter efter en 
procedure i henhold til artikel 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter modtagelse af 
standarderne, der er ændret af 
myndigheden, skal Kommissionen 
godkende eller afvise dem.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Ændringsforslag 254
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Efter gennemførelsen af proceduren 
offentliggøres standarderne i Den 
Europæiske Unions Tidende under 
overskriften EU-delegerede standarder 
eller EU-gennemførelsesstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 255
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det fælles regelsæt opdateres løbende 
og vedtages i overensstemmelse med EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 256
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I sin årsberetning opstiller 
myndigheden de nationale myndigheder, 
der ikke har opfyldt standarderne 
vedrørende regulering eller tilsyn.
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Or. en

Ændringsforslag 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Udøvelse af delegering

1. Beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der fastsætter tekniske 
standarder som omhandlet i artikel 7, 
overdrages til Kommissionen i en 
ubegrænset periode.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter overdrages til Kommissionen og 
er underlagt bestemmelserne i artikel 7b-
7d.
4. I rapporten, der er omhandlet i artikel 
35, underretter myndigheden Europa-
Parlamentet og Rådet om de tekniske 
standarder, der er godkendt, og om de 
nationale myndigheder, der ikke har 
overholdt dem.

Or. en
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Ændringsforslag 258
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Udøvelse af delegering

1. Beføjelserne til at vedtage 
forskriftsmæssige standarder som 
omhandlet i artikel 7 overdrages til 
Kommissionen i en ubegrænset periode, 
medmindre andet er fastsat af 
sektorbestemt lovgivning.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter er underlagt bestemmelserne i 
artikel 7b og 7c.

Or. en
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Ændringsforslag 259
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b

Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser som 
omhandlet i artikel 7 kan ophæves af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, bestræber sig på 
at underrette den anden institution og 
Kommissionen med angivelse af, hvilke 
delegerede beføjelser der vil blive 
ophævet.

3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives heri. Den 
påvirker ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Dette er hensigtsmæssigt i henhold til de nye "komitologi"-procedurer. Parlamentet bør ikke 
være forpligtet til at udarbejde en skriftlig begrundelse for ophævelsen.
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Ændringsforslag 260
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en periode på fire måneder 
regnet fra datoen for meddelelsen.
Perioden kan forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den deri anførte dato.
Inden udløbet af denne periode og i 
særlige og behørigt begrundede tilfælde 
kan Europa-Parlamentet og Rådet begge 
oplyse Kommissionen om, at de ikke har i 
sinde at gøre indsigelse mod en delegeret 
retsakt. I sådanne tilfælde offentliggøres 
den delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder denne ikke i kraft.

Or. en

Begrundelse

Dette er hensigtsmæssigt i henhold til de nye "komitologi"-procedurer. Parlamentet bør ikke 
være forpligtet til at udarbejde en skriftlig begrundelse for indsigelsen.
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Ændringsforslag 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser som 
omhandlet i artikel 7 kan ophæves af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegeringen af beføjelser, skal bestræbe 
sig på at underrette den anden institution 
og Kommissionen inden for en rimelig 
frist, før den endelige beslutning tages, 
med angivelse af, hvilke delegerede 
beføjelser der vil blive ophævet og de 
mulige grunde til en ophævelse.
3. Beslutningen om ophævelse angiver 
grundene til ophævelsen og bringer 
delegeringen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende beslutning, til 
ophør. Den træder i kraft med umiddelbar 
virkning eller på en senere dato, som 
angives heri. Den påvirker ikke 
gyldigheden af de tekniske standarder, der 
allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 262
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser som 
omhandlet i artikel 7 kan ophæves af 
Europa-Parlamentet og Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegeringen af beføjelser, skal bestræbe 
sig på at underrette den anden institution 
og Kommissionen inden for en rimelig 
frist, før den endelige beslutning tages, 
med angivelse af, hvilke delegerede 
beføjelser der vil blive ophævet og de 
mulige grunde til en ophævelse.
3. Beslutningen om tilbagekaldelse træder 
i kraft med umiddelbar virkning eller på 
en senere dato, som angives heri. Den 
påvirker ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Indsigelser mod tekniske standarder
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1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en periode på fire måneder 
regnet fra datoen for meddelelsen. På 
initiativ af Europa-Parlamentet eller 
Rådet kan denne periode forlænges med 
to måneder.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den deri anførte dato.
Inden udløbet af denne periode og i 
særlige og behørigt begrundede tilfælde 
kan Europa-Parlamentet og Rådet begge 
oplyse Kommissionen om, at de ikke har i 
sinde at gøre indsigelse mod en delegeret 
retsakt. I sådanne tilfælde offentliggøres 
den delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en teknisk standard, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag 264
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en periode på fire måneder 
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regnet fra datoen for meddelelsen. På 
initiativ af Europa-Parlamentet eller 
Rådet kan denne periode forlænges med 
to måneder.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den deri anførte dato.
Inden udløbet af denne periode og i 
særlige og behørigt begrundede tilfælde 
kan Europa-Parlamentet og Rådet begge 
oplyse Kommissionen om, at de ikke har i 
sinde at gøre indsigelse mod en delegeret 
retsakt. I sådanne tilfælde offentliggøres 
den delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder denne ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7d
Manglende godkendelse eller ændring af 

udkast til delegerede retsakter
1. Hvis Kommissionen ikke godkender 
udkastene til delegerede retsakter eller 
ændrer dem, underretter Kommissionen 
myndigheden, Europa-Parlamentet og 
Rådet herom med angivelse af en 
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begrundelse.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
inden en måned indkalde den ansvarlige 
kommissær samt myndighedens formand 
til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets 
eller Rådets kompetente udvalg, så de kan 
fremlægge og gøre rede for deres 
uenigheder.

Or. en


