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Ændringsforslag 146
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en europæisk 
værdipapirtilsynsmyndighed

om oprettelse af en europæisk 
værdipapirtilsynsmyndighed

Or. en

Ændringsforslag 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 deltagere på det finansielle marked
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 
deltagerne på det finansielle marked og de 
finansielle markeder i hele Fællesskabet.
Der bør oprettes en europæisk 
værdipapirtilsynsmyndighed, en europæisk 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger og en 
europæisk banktilsynsmyndighed (de 
europæiske tilsynsmyndigheder).

7. Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med institutioner på det finansielle 
marked, som ikke har nogen EU-
dimension, overlades til det nationale 
niveau. Tilsynskollegier skal tildeles en 
central rolle i tilsynet med institutioner, 
der opererer på tværs af grænserne uden 
nogen EU-dimension.
Tilsynsmyndigheden skal gradvist 
overtage tilsynet med institutioner med 
EU-dimension. Der bør også sikres bedre 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
tilsynsreglerne for institutioner på det 
finansielle marked og finansielle markeder 
i hele EU. Der bør oprettes en europæisk 
værdipapirtilsynsmyndighed, en europæisk 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
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arbejdsmarkedspensionsordninger og en 
europæisk banktilsynsmyndighed samt en 
europæisk tilsynsmyndighed (blandet 
udvalg). Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici skal være en del af et 
europæisk finanstilsynssystem.

Or. en

Ændringsforslag 148
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Følgende retsakter fastsætter de 
nationale kompetente myndigheders 
opgaver, herunder deres indbyrdes 
samarbejde og samarbejdet med 
Kommissionen: Europa-Parlamentets og 
Rådets Direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 
om investorgarantiordninger[16], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF 
af 19. maj 1998 om endelig afregning i 
betalingssystemer og 
værdipapirafviklingssystemer[17], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende 
betingelserne for værdipapirers optagelse 
til officiel notering på en fondsbørs samt 
oplysninger, der skal offentliggøres om 
disse værdipapirer[18], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om 
finansiel sikkerhedsstillelse[19], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/87/EF af 16. december 2002 om 
supplerende tilsyn med kreditinstitutter, 
forsikringsselskaber og 
investeringsselskaber i et finansielt 
konglomerat[20], Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 
2003 om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug)[21], 

11. Følgende retsakter fastsætter de 
nationale kompetente myndigheders 
opgaver, herunder deres indbyrdes 
samarbejde og samarbejdet med 
Kommissionen: Europa-Parlamentets og 
Rådets Direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 
om investorgarantiordninger[16], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF 
af 19. maj 1998 om endelig afregning i 
betalingssystemer og 
værdipapirafviklingssystemer[17], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende 
betingelserne for værdipapirers optagelse 
til officiel notering på en fondsbørs samt 
oplysninger, der skal offentliggøres om 
disse værdipapirer[18], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om 
finansiel sikkerhedsstillelse[19], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/87/EF af 16. december 2002 om 
supplerende tilsyn med kreditinstitutter, 
forsikringsselskaber og 
investeringsselskaber i et finansielt 
konglomerat[20], Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 
2003 om insiderhandel og 
kursmanipulation (markedsmisbrug)[21], 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF[22], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud[23], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter[24], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF[25], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme[26], Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. 
september 2002 om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser til forbrugerne[27], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til 
investeringsselskabers og kreditinstitutters 
kapitalgrundlag (omarbejdning)[28], uden 
at det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence, Directive 2009/65/EC 
of the European Parliament and of the 
Council of 13 July 2009 concerning 
Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities[29], direktiv … 
(det fremtidige FAIF-direktiv) og 
forordning … (den fremtidige forordning 
om kreditvurderingsbureauer), herunder 
alle Kommissionens direktiver, 
forordninger og afgørelser, der er baseret 
på disse retsakter, og eventuelle nye 
fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF[22], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter[24], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF[25], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme[26], Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. 
september 2002 om fjernsalg af finansielle 
tjenesteydelser til forbrugerne[27], Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til 
investeringsselskabers og kreditinstitutters 
kapitalgrundlag (omarbejdning)[28], uden 
at det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence, Directive 2009/65/EC 
of the European Parliament and of the 
Council of 13 July 2009 concerning 
Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities[29], direktiv … 
(det fremtidige FAIF-direktiv) og 
forordning … (den fremtidige forordning 
om kreditvurderingsbureauer), herunder 
alle Kommissionens direktiver,
forordninger og afgørelser, der er baseret 
på disse retsakter, og eventuelle nye EU-
retsakter, hvorved myndigheden tillægges 
opgaver.
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Or. en

Begrundelse

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation.The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Ændringsforslag 149
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. 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 investorer 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 skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 

14. Udkast til tekniske standarder skal 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
EU-lovgivningen for at give disse en 
juridisk bindende virkning. Den kan vælge 
at forkaste dem helt eller delvist, hvis 
f.eks. udkast til tekniske standarder er 
uforenelige med EU's lovgivning, ikke 
overholder proportionalitetsprincippet 
eller er i strid med de grundlæggende 
principper for 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 skal Kommissionen 
underlægges en tidsgrænse, når den 
afgør, om den vil vedtage, delvist vedtage 
eller forkaste dem. Processen for 
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fællesskabslovgivningen, 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 
fællesskabslovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

udvikling af tekniske standarder i denne 
forordning berører ikke Kommissionens 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Forhold vedrørende de 
tekniske standarder kræver ikke politiske 
beslutninger, og deres indhold skal 
fastlægges i EU-retsakter vedtaget på 
niveau 1. Myndighedens udvikling af 
udkast til standarder sikrer, at disse til 
fulde afspejler de nationale 
tilsynsmyndigheders specialiserede 
ekspertise.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke bemyndiges til at ændre tekniske standarder. Disse er af teknisk 
karakter og skal derfor udformes alene af tekniske eksperter inden for den europæiske 
tilsynsmyndighed (ESA). Hvis standarderne er upassende på grund af retlige forhold eller 
forhold vedrørende det indre marked, kan Kommissionen forkaste dem helt eller delvist.

Ændringsforslag 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. 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 investorer 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 

14. 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 indskydere,
investorer 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-
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udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. 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 
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.

lovgivningen, udarbejder udkast til 
tekniske standarder i de tilfælde, der ikke 
kræver politikvalg. Ved udvikling af 
udkast til tekniske standarder skal 
myndigheden tage de finansielle 
institutters forskellige strukturer og 
risikoprofiler i betragtning. 
Myndighederne skal navnlig sikre, at en 
unødvendig byrde ikke påføres EU-
baserede og medlemsejede, finansielle 
institutioner, og spiller en vigtig rolle med 
hensyn til bekæmpelse af social 
udstødelse. Udkast til tekniske standarder 
skal vedtages af Kommissionen i henhold 
til EU-lovgigning for at give disse en 
juridisk bindende virkning. Det vil være 
nødvendigt at foretage ændringer, f.eks. 
hvis udkastet til tekniske standarder er 
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 151
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. 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 investorer og 
forbrugere i hele Europa. Da myndigheden 

14. 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 investorer og 
forbrugere i hele Europa. Da myndigheden 
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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 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 
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.

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 skal 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
EU-lovgivningen for at give disse en 
juridisk bindende virkning.
Kommissionen skal godkende eller 
forkaste udkastet til de tekniske 
standarder efter klare og gennemsigtige 
principper. Det vil være nødvendigt at 
forkaste, f.eks. hvis udkastet til tekniske 
standarder er 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 152
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. 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 investorer og 
forbrugere i hele Europa. Da myndigheden 

14. 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 investorer og 
forbrugere i hele Europa. Da myndigheden 
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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 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 
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.

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. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af Kommissionen.
Det vil ikke være nødvendigt for 
Kommissionen at foretage ændringer.
Udkastet til tekniske standarder bør 
forkastes af Kommissionen, hvis det er 
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

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelse til at ændre tekniske standarder, som myndigheden har 
foreslået, af hensyn til myndighedens uafhængighed og respekten for dens ekspertise. 
Kommissionen bør kun have ret til at undersøge udkast til tekniske standarder og derefter 
godkende eller forkaste dem efter klare og gennemsigtige principper.

Ændringsforslag 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører ikke 
Kommissionens beføjelser til på eget 
initiativ at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser efter 

15. Udkast til tekniske standarder bør 
godkendes af Kommissionen, for at de 
kan få bindende retsvirkning. Den kan 
vælge at forkaste dem helt eller delvist, 
hvis f.eks. udkast til tekniske standarder 



AM\808173DA.doc 11/101 PE439.456v01-00

DA

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.

er uforenelige med EU's lovgivning, 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 
Kommissionen underlægges en tidsfrist 
for, hvornår den afgør, om den vil 
vedtage, delvist vedtage eller forkaste dem.
Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører ikke 
Kommissionens beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Spørgsmålene 
vedrørende de tekniske standarder kræver 
ikke politikbeslutninger, og deres indhold 
fastlægges i EU's retsakter vedtaget på 
niveau 1. Ved at lade myndigheden udvikle 
standarderne kan der drages fuld nytte af 
de nationale tilsynsmyndigheders 
specialviden.

Or. en

Ændringsforslag 154
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. 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 

udgår
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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 kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
deltagere på det finansielle marked 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.

Or. en

Ændringsforslag 155
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. 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 kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
deltagere på det finansielle marked på de 

21. 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, i stort omfang er en 
vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Rådet efter passende samråd 
med Kommissionen, ESRB og i relevante 
tilfælde de europæiske 
tilsynsmyndigheder.
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områder inden for 
fællesskabslovgivningen, der finder 
direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

Or. en

Ændringsforslag 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. 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 kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
deltagere på det finansielle marked 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.

21. 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. 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 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej at vedtage beslutninger, som rettes 
direkte til deltagere på det finansielle 
marked 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
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Ændringsforslag 157
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. 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 kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
deltagere på det finansielle marked 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.

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
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 
Råd for Systemiske Risici bør afgøre, 
hvornår der er tale om en krisesituation.
For at sikre en effektiv reaktion på en 
krisesituation, hvis de kompetente 
nationale tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til
deltagere på det finansielle marked 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

Oprettelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser kræver en koordineret indsats 
for at håndtere eventuelle krisesituationer, eftersom en krise i én medlemsstat hurtigt kan 
brede sig over grænserne. Det er derfor nødvendigt, at ESRB får beføjelse til at fastlægge, om 
der foreligger en krisesituation. ESRB har særdeles gode forudsætninger for at fastlægge 
potentielle krisesituationer, da det er et teknisk organ, som er oprettet med det formål at 
overvåge og vurdere potentielle trusler mod den finansielle stabilitet.
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Ændringsforslag 158
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. 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 kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
deltagere på det finansielle marked 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.

21. 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. Det Europæiske råd for 
Systemiske Risici bør afgøre, hvornår der 
er tale om en krisesituation.
Kommissionen bør erklære, at der 
foreligger en krisesituation på grund af 
en henstilling fra det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici. For at sikre en effektiv 
reaktion på en krisesituation, hvis de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej at vedtage beslutninger, som rettes 
direkte til deltagere på det finansielle 
marked 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 mest passende organ til at fastslå, om der foreligger en krisesituation. Da 
afgørelsen af, om der foreligger en krisesituation, i stort omfang er en vurderingssag, er det i 
henhold til traktaten nødvendigt, at Kommissionen er den juridiske enhed, der træffer den 
endelige beslutning.
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Ændringsforslag 159
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 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de kompetente myndigheder i 
de forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
kompetente myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de 
kompetente myndigheder 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 

22. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de kompetente myndigheder i 
de forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
kompetente myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de 
kompetente myndigheder 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 
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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 
deltagere på det finansielle marked på 
områder inden for 
fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem.

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 deltagere på det finansielle 
marked 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 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de kompetente myndigheder i 
de forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister mellem disse 
kompetente myndigheder, herunder også i 
tilsynskollegierne. Der bør indføres en 
forligsfase, inden for hvilken de 
kompetente myndigheder 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 

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

gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
deltagere på det finansielle marked på 
områder inden for 
fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem..

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 162
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de kompetente myndigheder i 
de forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 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 
deltagere på det finansielle marked på 

22. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de kompetente myndigheder i 
de forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning at nå 
til enighed. Myndighedens kompetence bør 
omfatte tvister om proceduremæssige 
forpligtelser i samarbejdsprocessen samt 
om fortolkningen af anvendelsen af EU's 
lovgivning 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 deltagere på det finansielle 
marked på områder inden for EU's 
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områder inden for 
fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem.

lovgivning, som finder direkte anvendelse 
på dem. Dette gælder også for 
uoverensstemmelser inden for 
tilsynskollegier.

Or. en

Ændringsforslag 163
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. 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 

24. 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 den nationale 
tilsynsmyndigheds beføjelser med henblik 
på at uddelegere opgaverne.
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 
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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.

tilsynet med koncerner og for bedst muligt 
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 
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 164
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
forbedre koordineringen af Fællesskabets
tilsynsarbejde, bl.a. i tilfælde, hvor de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten i det 
finansielle system i Fællesskabet bringes i 
fare på grund af ugunstige udviklinger.
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.

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

Or. en
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Ændringsforslag 165
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. For at sikre finansiel stabilitet er det 
nødvendigt på et tidligt tidspunkt at 
afdække udviklingstendenser, potentielle 
risici og sårbarheder i forbindelse med 
tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og 
sektorer. Myndigheden bør overvåge og 
vurdere sådanne udviklinger på sit 
kompetenceområde og om nødvendigt 
underrette Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen de øvrige europæiske 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Råd for Systemiske Risici herom med 
regelmæssige mellemrum og efter behov.
Myndigheden bør også koordinere 
stresstests på fællesskabsplan for at 
vurdere modstandsdygtigheden blandt 
deltagere på det finansielle marked over for 
ugunstige markedsudviklinger, og i denne 
forbindelse bør den sikre, at 
medlemsstaterne ved sådanne tests 
anvender en metodologi, der er så 
konsekvent som muligt.

28. For at sikre finansiel stabilitet er det 
nødvendigt på et tidligt tidspunkt at 
afdække udviklingstendenser, potentielle 
risici og sårbarheder i forbindelse med 
tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og 
sektorer. Myndigheden bør overvåge og 
vurdere sådanne udviklinger på sit 
kompetenceområde og om nødvendigt 
underrette Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen de øvrige europæiske 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Råd for Systemiske Risici herom med 
regelmæssige mellemrum og efter behov.
Myndigheden bør også indlede og
koordinere stresstests på unionsplan for at 
vurdere modstandsdygtigheden blandt 
deltagere på det finansielle marked over for 
ugunstige markedsudviklinger, og i denne 
forbindelse bør den sikre, at 
medlemsstaterne ved sådanne tests 
anvender en metodologi, der er så 
konsekvent som muligt. Med henblik på at 
underrette dechargemyndigheden om sine 
funktioner bør myndigheden gennemføre 
en økonomisk analyse af markederne og de 
potentielle markedsudviklingers 
indvirkning på dem.

Or. en

Begrundelse

Brugen af økonomiske analyser vil give ESA mulighed for på et velinformeret grundlag at 
træffe afgørelser om foranstaltningernes betydning for markedet i bredere forstand og 
begivenheder på markedet i bredere forstands indvirkning på ESA's foranstaltninger. Dette er 
i overensstemmelse med bedste praksis på medlemsstatsplan.
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Ændringsforslag 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. 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.

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

Or. en

Ændringsforslag 167
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. 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 værdipapirer, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
deltagere på det finansielle marked 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
finansielle tjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for 

33. Myndigheden bør høre berørte parter 
angående tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger og give dem 
en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Myndigheden bør 
foretage en konsekvensanalyse, inden den 
vedtager udkast til tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger, med 
henblik på at sikre, at bedste praksis for 
en regulering af høj kvalitet følges. Med 
henblik på at tilvejebringe effektiv, 
ekstern assistance bør der til dette formål 
nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer, der i passende forhold
repræsenterer EU's deltagere på det 
finansielle marked (herunder eventuelt 
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værdipapirer bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller 
fællesskabslovgivning.

institutionelle investorer og andre 
finansieringsinstitutter, som selv benytter 
finansielle tjenesteydelser), fagforeninger, 
den akademiske verden og forbrugere og 
andre private brugere af finansielle 
tjenesteydelser, herunder også SMV'er.
Interessentgruppen for værdipapirer bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Repræsentationen af forskellige interessenter skal være passende i forhold til de aktuelle 
opgaver snarere end ligelig.

Ændringsforslag 168
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. 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 værdipapirer, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
deltagere på det finansielle marked 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
finansielle tjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for 
værdipapirer bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper

33. 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 værdipapirer, der 
ligeligt repræsenterer EU's deltagere på det 
finansielle marked (herunder eventuelt 
institutionelle investorer og andre 
finansieringsinstitutter, som selv benytter 
finansielle tjenesteydelser), deres ansatte 
og forbrugere og andre private brugere af 
finansielle tjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for 
værdipapirer skal bestå af mindst 15 
repræsentanter for forbrugere og brugere, 
fem uafhængige anerkendte akademikere 
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inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller 
fællesskabslovgivning.

og 10 repræsentanter fra sektoren og dens 
ansatte. Interessentgruppen for 
værdipapirer bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 169
Thijs Berman

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. 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 værdipapirer, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
deltagere på det finansielle marked 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og
forbrugere og andre private brugere af 
finansielle tjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for 
værdipapirer bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller 
fællesskabslovgivning.

33. 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 værdipapirer, der 
ligeligt repræsenterer EU's deltagere på det 
finansielle marked (herunder eventuelt 
institutionelle investorer og andre 
finansieringsinstitutter, som selv benytter 
finansielle tjenesteydelser), fagforeninger, 
den akademiske verden, 
forbrugerorganisationer og andre private 
brugere af finansielle tjenesteydelser, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for værdipapirer bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller 
unionslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Fagforeninger og forbrugerorganisationer er organiserede repræsentanter for medarbejdere 



AM\808173DA.doc 25/101 PE439.456v01-00

DA

og forbrugere. På grund af deres indgående viden om tværsektorale aktiviteter er de bedst 
egnet til at beskytte medarbejdernes og forbrugernes interesser i interessentgruppen.

Ændringsforslag 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. 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 værdipapirer, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
deltagere på det finansielle marked 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
finansielle tjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for 
værdipapirer bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller 
fællesskabslovgivning.

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

Or. en

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 skal selv afgøre, om 
de vil høres eller ej.
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Ændringsforslag 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 gennem tilstrækkelig 
finansiering til deres repræsentanter i 
interessentgruppen for værdipapirer.

Or. en

Ændringsforslag 172
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte deltagere på det 
finansielle marked. De foranstaltninger, 
som myndigheden træffer i krisesituationer 
eller ved bilæggelse af tvister, der berører 
stabiliteten hos en deltager på det 
finansielle marked, 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 afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 

34. Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte deltagere på det 
finansielle marked. De foranstaltninger, 
som myndigheden træffer i 
krisesituationer, der berører stabiliteten hos 
en deltager på det finansielle marked, bør 
ikke indvirke på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar. Der bør indføres en 
mekanisme, hvorved medlemsstaterne kan 
påberåbe sig denne beskyttelse.
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denne sag i betragtning af 
medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 23 om begrænsning af 
beskyttelsesklausulen.

Ændringsforslag 173
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34a. Senest tre år fra datoen for den 
forordnings ikrafttrædelse fastlægges der 
klare og sunde retningslinjer for, hvornår 
medlemsstaterne kan eller ikke kan 
påberåbe sig beskyttelsesklausulen, på 
EU-plan af Kommissionen på grundlag af 
de høstede erfaringer. Brugen af 
beskyttelsesklausulen skal derefter 
vurderes i forhold til disse retningslinjer. 

Or. en

Begrundelse

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.
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Ændringsforslag 174
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. 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.

38. En fuldtidsansat formand, der 
udnævnes af Europa-Parlamentet på 
grundlag af en åben 
udvælgelsesprocedure, der administreres 
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

Ændringsforslag 175
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. 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.

38. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af Europa-Parlamentet fra en 
udvælgelsesliste udarbejdet 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

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.
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Ændringsforslag 176
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39. For at sikre konsistens i de europæiske 
tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af 
sektorer bør disse myndigheder foretage en 
nøje koordinering i et fælles udvalg af
europæiske tilsynsmyndigheder og 
fastlægge fælles holdninger, hvor det er 
relevant. Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder bør 
overtage alle de funktioner, som udøves af 
Det Blandede Udvalg for Finansielle 
Konglomerater. Hvor det er relevant, bør 
beslutninger, som også falder ind under 
kompetenceområdet for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger eller 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, 
vedtages af de relevante europæiske 
tilsynsmyndigheder samtidigt og med 
samme indhold.

39. For at sikre konsistens i de europæiske 
tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af 
sektorer bør disse myndigheder foretage en 
nøje koordinering via de europæiske 
tilsynsmyndigheder (blandede rådgivende 
udvalg) (det blandede rådgivende udvalg)
og fastlægge fælles holdninger, hvor det er 
relevant. Det blandede rådgivende udvalg
bør koordinere de funktioner, som udøves 
af de tre europæiske tilsynsmyndigheder i 
relation til finansielle konglomerater.
Hvor det er relevant, bør beslutninger, som 
også falder ind under kompetenceområdet 
for den europæiske tilsynsmyndighed
(forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger) eller 
den europæiske tilsynsmyndighed 
(banktilsyn), vedtages af de relevante 
europæiske tilsynsmyndigheder samtidigt 
og med samme indhold. Det blandede 
rådgivende udvalg ledes af formændene 
for de tre europæiske tilsynsmyndigheder 
med rotation hvert år. Formanden for det 
blandede rådgivende udvalg bør være 
næstformand for Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici. Det blandede 
rådgivende udvalg får et permanent 
sekretariat med personale, der er udlånt 
fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder, 
for at give mulighed for uformel 
udveksling af oplysninger og udvikling af 
en fælles kulturel strategi på tværs af de 
tre europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at rollen for det blandede udvalg, jf. Kommissionens forslag, defineres og 
forklares tilstrækkeligt. Det blandede udvalg skal fremme udveksling af oplysninger mellem 
ESA'er og understøtte fælles læring mellem ESA'erne. Det bør have et fuldtidssekretariat, der 
kan bistå det i dets opgaver, som kan omfatte tilsyn med finansielle konglomerater, og som 
kan give et mikroøkonomisk billede af de ECB-ansattes makroøkonomiske fokus i ESRB-
sekretariatet.

Ændringsforslag 177
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39a. Implementeringen af den nye 
tilsynsarkitektur bør påtænkes, og dens 
effektivitet bør vurderes omhyggeligt. På 
middellangt sigt bør der overvejes en 
udvikling af tilsynsarkitekturen hen imod 
et system beroende på kun to 
myndigheder, hvoraf den ene skal være 
ansvarlig for mikrotilsyn og den anden 
for gennemsigtighed, beskyttelse af 
investorer og markedsintegritet. 

Or. en

Begrundelse

Tilsynsarkitekturen i Kommissionens forslag er organiseret på grundlag af et traditionel 
system af tilsynsmyndigheder som en form for mæglere. Da grænserne blandt mæglerne er 
usikker på mellemlang sigt, bør en anden tilsynsarkitektur, hvor hensigtmæssig, dog 
overvejes.
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Ændringsforslag 178
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

41. 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.

41. 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 gennem en  
separat budgetpost heri. Den Europæiske 
Unions budgetprocedure bør finde 
anvendelse for så vidt angår Fællesskabets 
bidrag. Revision af regnskaberne bør 
foretages af Revisionsretten.

Or. en

Justification

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Ændringsforslag 179
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

41. 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 

41. 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 
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Unions almindelige budget. Fællesskabets
budgetprocedure bør finde anvendelse for 
så vidt angår Fællesskabets bidrag.
Revision af regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

Unions almindelige budget og fra alle 
direkte gebyrer, der betales af 
finansinstitutionerne. EU’s
budgetprocedure bør finde anvendelse for 
så vidt angår EU’s bidrag. Revision af 
regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 180
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (i 
det følgende benævnt "myndigheden").

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk tilsynsmyndighed for 
værdipapirer (i det følgende benævnt 
"myndigheden").

Or. en

Ændringsforslag 181
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/25/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2004/109/EF direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2009/65/EF, direktiv 2002/65/EF, direktiv 
2006/49/EF (uden at det berører Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning 

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/25/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2004/109/EF direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2009/65/EF, direktiv 2002/65/EF, direktiv 
2007/36/EF og direktiv 2006/49/EF (uden 
at det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i forhold til dennes
tilsynskompetence), direktiv [FAIF], og 
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… [den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], herunder alle 
de direktiver, forordninger og afgørelser, 
der er baseret på disse retsakter, og 
eventuelle nye fællesskabsretsakter, 
hvorved myndigheden tillægges opgaver.

forordning (EF) nr. 1060/2009 [CRA] og i 
de relevante dele af direktiv 2005/60/EF 
og 2002/65/EF, i det omfang, at disse 
gælder for firmaer, som yder 
investeringsservice eller for institutter for 
kollektiv investering, som markedsfører 
deres aktier eller andele, herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye EU-retsakter, hvorved myndigheden 
tillægges opgaver.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens kompetencer bør udvides ikke kun til de foreslåede direktiver i Rådets 
holdning, men også til direktivet om aktionærrettigheder (2007/36/EF).

Ændringsforslag 182
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/25/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2004/109/EF direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2009/65/EF, direktiv 2002/65/EF, direktiv 
2006/49/EF (uden at det berører Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], 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 direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/39/EF, direktiv 2004/109/EF direktiv 
2005/60/EF, direktiv 2009/65/EF, direktiv 
2002/65/EF, direktiv 2006/49/EF (uden at 
det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye EU-retsakter, hvorved myndigheden 
tillægges opgaver.

Or. en 
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Begrundelse

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Ændringsforslag 183
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/25/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2004/109/EF direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2009/65/EF, direktiv 2002/65/EF, direktiv 
2006/49/EF (uden at det berører Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], 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 direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/39/EF, direktiv 2004/109/EF direktiv 
2005/60/EF, direktiv 2009/65/EF, direktiv 
2002/65/EF, direktiv 2006/49/EF (uden at 
det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye EU-retsakter, hvorved myndigheden 
tillægges opgaver.

Or. en
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Begrundelse

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Ændringsforslag 184
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/25/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2004/109/EF direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2009/65/EF, direktiv 2002/65/EF, direktiv 
2006/49/EF (uden at det berører Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], 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 nærværende forordning og 
direktiv 97/9/EF, direktiv 98/26/EF, 
direktiv 2001/34/EF, direktiv 2002/47/EF, 
direktiv 2002/87/EF, direktiv 2003/6/EF, 
direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/25/EF, 
direktiv 2004/39/EF, direktiv 2004/109/EF 
direktiv 2005/60/EF, direktiv 2009/65/EF, 
direktiv 2002/65/EF, direktiv 2006/49/EF 
(uden at det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye EU-retsakter, hvorved myndigheden 
tillægges opgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Myndigheden handler også på 
aktivitetsområder under den lovgivning, 
der er omhandlet i stk. 2, herunder i 
forbindelse med spørgsmål om 
aktionærrettigheder, selskabsstyring, 
revision og regnskabsaflæggelse, såfremt 
en sådan indsats fra myndighedens side er 
nødvendig for at sikre en effektiv og 
konsekvent anvendelse af den lovgivning, 
der er omhandlet i stk. 2. Myndigheden 
træffer også passende foranstaltninger i 
forbindelse med overtagelsestilbud,
clearing- og afviklingsspørgsmål, 
securitisation, korte positioner og afledte 
produkter, herunder standardisering.

Or. en

Ændringsforslag 186
Gianni Pittella

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 traktatens article 258 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 187
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
investorer, 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 europæisk 
finansmarked med det formål 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 
investorer, 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 
EU-lovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 188
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 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, og
konkurrenceevnen i det indre marked på 
basis af finansiel integration og lige 
konkurrencevilkår for at hindre og 
korrigere systemiske og 
grænseoverskridende risici og med bl.a. 
et højt, effektivt, konsekvent og europæisk 
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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.

niveau for regulering og tilsyn, ii) at 
beskytte investorer, 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 
EU-lovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 189
Gianni Pittella

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 
investorer, 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 beskytte investeror, (ii) at 
sikre, at det indre marked fungerer bedre, 
herunder især sikre en høj, effektiv og 
konsistent grad af regulering og tilsyn,  og 
at sikre tilstrækkelig investorinformation, 
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 EU-
lovgivning ved at fremme konvergensen på 
tilsynsområdet og afgive udtalelser til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en



AM\808173DA.doc 39/101 PE439.456v01-00

DA

Ændringsforslag 190
Thomas Mann

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
investorer, 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, og at forbedre 
kvaliteten, bl.a. gennem et højt, effektivt 
og konsekvent niveau for regulering og 
tilsyn, ii) at beskytte investorer, 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 EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 191
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
investorer, 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 

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 hindre 
tilsynsarbitrage og overdreven 
konkurrence mellem medlemsstaterne ved 
ufleksibilitet med hensyn til tilsyn og  
håndhævelse af forordningen ii) at 
beskytte investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
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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 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 
EU-lovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 192
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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer og andre interessegrupper samt 
offentlige finanser, 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 
EU-lovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en



AM\808173DA.doc 41/101 PE439.456v01-00

DA

Ændringsforslag 193
Marta Andreasen

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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, og at opretholde 
likviditet under alle markedsforhold, 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 EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en   

Begrundelse

Tilsynsmyndigheden handler for at opretholde markedslikviditeten.

Ændringsforslag 194
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
investorer, iii) at sikre de finansielle 

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 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
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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.

markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde og deres bæredygtige 
samspil med realøkonomien, 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 EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 195
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 
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at reducere de 
procykliske effekter af finansiering og 
generelt at beskytte den kort-, mellem- og 
langsigtede stabilitet i det finansielle 
system 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 Unionslovgivning 
ved at fremme konvergensen på 
tilsynsområdet og afgive udtalelser til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 196
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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at 
fremme en smidig gennemførelse af 
monetær politik i markederne og at sikre 
sporbarheden af kreditter samt kontrollen 
med bankindskud og institutionelle fonde.
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 197
Peter Skinner

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
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 

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 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
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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.

finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering, idet 
der samtidigt tages hensyn til behovet for 
at forbedre konkurrence og innovation i 
det indre marked og at sikre global 
konkurrenceevne. 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

Det er vigtigt, at ESA træffer alle foranstaltninger med hensyn til det globale 
konkurrencebillede i bredere forstand, herunder forebyggelse af tilsynsarbitrage. ESA bør 
også foretage økonomiske analyser, så de kan træffe mere kvalificerede beslutninger om at 
træffe afgørelser om foranstaltningernes betydning for markedet i bredere forstand og den 
indvirkning, som begivenheder på markedet i bredere forstand har på ESA's foranstaltninger. 
Dette er i overensstemmelse med bedste praksis på medlemsstatsplan. 

Ændringsforslag 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
investorer, 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 
investorer, 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 
Unionslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
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udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, og gennemføre en 
økonomisk analyse af markederne med 
henblik på at forbedre resultaterne af 
myndighedens mål.

Or. en

Ændringsforslag 199
Gianni Pittella

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 
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 
EU-lovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 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 EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 201
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
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 

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 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
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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.

den internationale tilsynskoordinering, (vi) 
at udvikle fælles metoder til vurderinger 
af produktegenskabernes og 
distributionsprocessernes betydning for en 
institutions 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 202
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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 nå målene i ØMU’en. 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
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Ændringsforslag 203
Peter Skinner

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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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, (vi) 
at hindre tilsynsarbitrage og 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 204
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 

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 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 



AM\808173DA.doc 49/101 PE439.456v01-00

DA

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.

den internationale tilsynskoordinering.
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. Den gennemfører en 
økonomisk analyse af markederne med 
henblik på at forbedre resultaterne af 
myndighedens mål.

Or. en

Ændringsforslag 205
Ramon Tremosa i Balcells

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 
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 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 EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og den 
gennemfører en økonomisk analyse af 
markederne med henblik på at forbedre 
resultaterne af myndighedens mål.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Thomas Mann

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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 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 EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 207
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 
investorer, 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.

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 
investorer, 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, (vi) 
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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.

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

Ændringsforslag 208
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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 styrke den internationale 
tilsynssamordning og det internationale 
samarbejde og derved styrke den globale 
konkurrenceevne og støtte den  finansielle 
udvikling af mindre udviklede økonomier.
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
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Ændringsforslag 209
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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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, (vi) 
at udvikle fælles metoder til vurderinger 
af produktegenskabernes og 
distributionsprocessernes betydning for en 
institutions 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

Begrundelse

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. 
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Ændringsforslag 210
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
investorer, 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, ii) at beskytte 
investorer, 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 
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 og gennemføre en 
økonomisk analyse af markederne med 
henblik på at forbedre resultaterne af 
myndighedens mål.

Or. en

Ændringsforslag 211
Peter Skinner

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
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 

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 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
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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.

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 
EU-lovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, og gennemføre en 
økonomisk analyse af markederne med 
henblik på at forbedre resultaterne af 
myndighedens mål.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESA træffer alle foranstaltninger med hensyn til det globale 
konkurrencebillede i bredere forstand, herunder forebyggelse af tilsynsarbitrage. ESA bør 
også foretage økonomiske analyser, så de kan træffe mere kvalificerede beslutninger om at 
træffe afgørelser om foranstaltningernes betydning for markedet i bredere forstand og den 
indvirkning, som begivenheder på markedet i bredere forstand har på ESA's foranstaltninger. 
Dette er i overensstemmelse med bedste praksis på medlemsstatsplan. 

Ændringsforslag 212
Antolín Sánchez Presedo

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
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Ændringsforslag 213
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed samarbejder 
med Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici, i det følgende benævnt "ESRB", jf. 
artikel 21.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 214
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 215
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 et 
europæisk finanstilsynssystem, i det 
følgende benævnt "ESFS", der fungerer 
som et integreret netværk af 
tilsynsmyndigheder, som samler alle de 
myndigheder i medlemsstaterne og i Den 
Europæiske Union, der har 
finanstilsynsbeføjelser, som omhandlet i 
denne forordning og i tilhørende EU-
forordninger. ESFS' hovedformål er at 
sikre et stærkt og konsekvent europæisk 
tilsyn med finansieringsinstitutterne, så 
man skaber tillid i det finansielle system, 
støtter bæredygtig europæisk vækst og 
opfylder virksomhedernes og borgernes 
behov.
2. ESFS omfatter følgende:
(a) Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici oprettet ved forordning (EU) nr.
.../... [ESRB];
(b) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
oprettet ved forordning (EU) nr. .../... [EBA];
(c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) 
oprettet ved forordning (EU) nr. 
…/…[EIOPA];
(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. …/... [EIOPA] og forordning (EU) nr. 
…/… [EBA];
(g) Kommissionen, som skal varetage de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9.
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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 EU-
traktatens artikel 4, stk. 3.
4. Alle finansieringsinstitutter er 
underlagt juridisk bindende retsakter i 
henhold til europæisk lovgivning 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 
europæiske juridisk bindende retsakter og 
i overensstemmelse med internationale 
tilsynsprincipper om banktilsyn.
6. Kun de tilsynsmyndigheder, som er 
omfattet af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem, har ret til at føre 
tilsyn med finansieringsinstitutter i EU.

Or. en

Ændringsforslag 216
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "deltager på det finansielle marked":
enhver person, som er omfattet af kravene 
i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
eller i national lovgivning til 
gennemførelse af sådan lovgivning

1) "deltager på det finansielle marked" er 
enhver virksomhed, hvis hovederhverv er 
at tage imod indskud, yde lån, udbyde 
forsikringstjenester eler 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
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Ændringsforslag 217
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – punkt 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. Alle typer af finansielle  
institutioner eller formidlere, markeder, 
infrastrukturer og instrumenter kan 
potentielt have en vis systemisk betydning.

Or. en

Ændringsforslag 218
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Grænseoverskridende risici er risici, 
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. Alle typer af 
økonomiske og finansielle risici kan 
potentielt have en vis 
grænseoverskridende betydning.

Or. en
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Ændringsforslag 219
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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 220
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 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i Paris. Myndigheden har hjemsted i Frankfurt.

Or. en
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Ændringsforslag 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i Paris. 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.

Ændringsforslag 223
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden har følgende opgaver: 1. Med henblik på at sikre et effektivt og 
ensartet tilsyn med finansielle 
institutioner på europæisk plan har 
myndigheden følgende opgaver:

Or. en
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Ændringsforslag 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 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 en forenelig anvendelse af 
EU-lovgivningen, navnlig ved at bidrage 
til en fælles tilsynskultur, sikre en 
forenelig og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning,   
hindre tilsynsarbitrage, mægle og bilægge 
uenigheder mellem kompetente 
myndigheder, sikre samordningen af 
tilsynskollegiernes arbejde og gribe ind i 
bl.a. nødsituationer

Or. en

Ændringsforslag 225
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 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 Den Europæiske 
Unions institutioner og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og udkast til 
tekniske standarder på grundlag af 
nærværende forordning og den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning

Or. en
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Ændringsforslag 226
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 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 kompetente myndigheder, fremme 
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af standarder og EU-lovgivning, bl.a. ved 
at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af 
nærværende 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 bl.a. krisesituationer

Or. en

Ændringsforslag 227
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at lette uddelegeringen af opgaver og 
ansvarsområder mellem kompetente 
myndigheder

c) at fremme og lette uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at godkende om kontrakter, der 
tilbydes af en central clearinginstans, er 
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clearing-egnede;

Or. en

Begrundelse

For at mindske modpartsrisici og sikre, at markedsdeltagerne i stadigt større omfang clearer  
derivatkontrakter i en central clearinginstans, bør ESMA beslutte, hvorvidt kontrakter, der 
tilbydes af en central clearinginstans, er clearing-egnede. Det er nødvendigt med en enkel 
godkendelsesproces for at CCPs kan tilbyde service i hele EU’s indre marked; alle berørte 
tilsynsmyndigheder skal deltage for at sikre en fælles praksis hos myndighederne og undgå 
tilsynsarbitrage. 

Ændringsforslag 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at indføre alle clearing-egnede 
kontrakter og alle centrale 
clearinginstanser, som har tilladelse til at    
cleare disse kontrakter, i et offentligt 
register;

Or. en

Begrundelse

Markedsdeltagerne skal være opmærksom på, at de er forpligtet til at cleare kontrakter, som 
er blevet anerkendt som clearing-egnede.

Ændringsforslag 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) at forhandle og indgå aftaler om 
udveksling af oplysninger med 
tredjelandes tilsynsmyndigheder og 
procedurer for at håndtere 
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nødsituationer;

Or. en

Begrundelse

Derivatmarkederne er globale, og der skal findes et solidt sæt regler for at der kan skabes et 
samspil mellem EU og infrastrukturer og markedsdeltagere uden for EU. 

Ændringsforslag 231
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at gennemføre peer reviews af 
kompetente myndigheder for at styrke 
konsekvensen i tilsynsresultaterne

e) at tilrettelægge og gennemføre peer 
reviews af kompetente myndigheder for at 
styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

Or. en

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at udarbejde databaser over på dets 
kompetenceområde og, hvis det 
foreskrives i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, på centralt niveau. De 
indsamlede oplysninger skal være 
tilgængelige for alle markedsdeltagere og 
bør indholde nøgleoplysninger om 
registrerede markedsdeltagere, produkter, 
dårlig opførsel og transaktioner, såfremt
der er foreskrevet en forpligtelse til at 
videregive oplysninger i den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 233
Gianni Pittella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ) at fremme investorbeskyttelse, 
navnlig ved at føre tilsyn med en enhed, 
der er ansvarlig for at sikre håndhævelsen 
af harmoniserede EU-forordninger om  
produktoplysninger og salgsprocesser for 
alle detailinvestorer vedrørende alle 
detailinvesteringsprodukter og tjenester.
EBA og EIOPA skal yde al nødvendig 
støtte og samarbejde for at ESMA kan 
udføre denne opgave korrekt;

Or. en

Ændringsforslag 234
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) at fremme investorbeskyttelse, navnlig 
ved at føre tilsyn med en enhed, der er 
ansvarlig for :
– at give og tilbagekalde bemyndigelsen til 
at markedsføre et nyt produkt
– at kontrollere udviklingen af produkter 
efter 6 måneders markedsføring
– at sikre en harmoniseret håndhævelse 
af EU-forordninger om 
produktoplysninger og salgsprocesser (for 
alle detailinvestorer vedrørende alle 
detailinvesteringsprodukter og tjenester).
EBA og EIOPA skal yde al nødvendig 
støtte og samarbejde for at ESMA kan 
udføre denne opgave korrekt;  
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Or. en

Begrundelse

ESMA bør overdrages en opgave med investorbeskyttelse. Kun én tilsynsførende bør have 
ansvaret for denne opgave. Dette er måden at komme tættest på den todelte model uden at 
ændre radikalt på alle tre forslag til ESFS-forordninger. 

Ændringsforslag 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) at fremme investorbeskyttelse, navnlig 
ved at sikre håndhævelsen af de 
harmoniserede EU-forordninger om 
produktoplysninger og salgsprocesser for 
for alle detailinvestorer vedrørende alle 
detailinvesteringsprodukter og tjenester.
EBA og EIOPA skal yde al nødvendig 
støtte og samarbejde for at ESMA kan 
udføre denne opgave korrekt; ) 

Or. en

Ændringsforslag 236
Marta Andreasen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at regulere prisstillere for at sikre 
likviditet, konkurrence og 
gennemsigtighed;

Or. en

Begrundelse

Prisstillerfordele bør ikke være til skade for investoren.
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Ændringsforslag 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at overtage alle eksisterende opgaver 
fra Det Europæiske 
Væripapirtilsynsudvalg i det omfang, det 
er relevant;

Or. en

Ændringsforslag 238
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) at offentliggøre og regelmæssigt 
opdatere oplysninger om sit 
aktivitetsområde på sit websted for at sikre 
let tilgængelige oplysninger for 
offentligheden;

Or. en

Ændringsforslag 239
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

ESMA 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 240
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at træffe individuelle beslutninger rettet 
til deltagere på det finansielle marked i 
specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, 
artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 4

Udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) 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
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Ændringsforslag 242
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at sikre overensstemmelse med direktiv 
2003/6/EF for at sikre 
investorbeskyttelsen, finansielle 
markeders ordnede virkemåde og 
integritet eller stabiliteten i hele eller en 
del af EU's finansielle system;

Or. en

Ændringsforslag 244
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indsamle nødvendige oplysninger 
om markedsdeltagere og 
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markedsstrukturer med henblik på 
tilstrækkelig viden;

Or. en

Ændringsforslag 245
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indsamle nødvendige oplysninger 
om finansinstitutioner direkte;

Or. en

Ændringsforslag 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indsamle nødvendige oplysninger 
fra finansinstitutioner direkte;

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målsætningerne anført i artikel 1(4) skal ESMA kunne få adgang til alle 
relevante oplysninger fra alle markedsdeltagere for at sikre tlsyn med mikro-markeder.
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Ændringsforslag 247
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod visse produkter bør anses som sidste udvej, hvis der er alvorlig fare for 
marjedernes funktion.

Ændringsforslag 248
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) at forbyde handel med visse produkter 
eller typer af transaktioner for at undgå at 
skade de finansielle markeders ordnede 
virkemåde og integritet, herunder 
investorbeskyttelse, eller stabiliteten af 
hele eller en del af Unionens finansielle 
system;

Or. en
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Ændringsforslag 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) koordinere medlemmernes indsamling 
af de nødvendige oplysninger fra 
finansinstitutioner;

Or. en

Begrundelse

Derivatmarkederne er globale, og der skal findes et solidt sæt regler for at der kan skabes et 
samspil mellem EU og infrastrukturer og markedsdeltagere uden for EU. 

Ændringsforslag 250
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under udøvelsen af sine beføjelser 
som anført i stk. 2,  første afsnit,  pkt. (a) 
og (d) skal myndigheden overholde 
medlemsstaternes nationale love, som er i 
overensstemmelse med EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 251
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden udøver de eksklusive 
tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over 

udgår
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for enheder med fællesskabsdimension 
eller økonomiske aktiviteter på 
fællesskabsplan.

Or. en

Ændringsforslag 252
Sari Essayah

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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
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Ændringsforslag 254
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.

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 255
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 europæiske undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Myndigheden udøver de eksklusive 
tilsynsbeføjelser over for centrale 
clearingsinstanser og 
kreditvurderingsbureauer, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om 
kreditvurderingsbureauer1.  
1 EFT L 302 af 17.11.2009, s. 1

Or. en

Ændringsforslag 257
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Myndigheders beføjelser I 

medlemsstaterne for så vidt de er 
kompetente myndigheder og medlem af 

myndigheden
a) Kræve og modtage tilstrækkelig 
information;
b) pålægge krav om indberetning og 
offentliggørelse;
c) udføre kontrol på stedet;
d) vedtage strenge foranstaltninger 
(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 
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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 
stor volatiltet på markederne eller 
forstyrre hele eller en del af EU's
finansielle system, offentlige 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;
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.
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Or. en

Ændringsforslag 258
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Det fælles regelsæt

Or. en

Ændringsforslag 259
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 af 
finansieringsinstitutter vedtager 
Kommissionen under hensyntagen til 
internationale principper, der er vedtaget 
af EU eller i henhold til EU-lovgivningen, 
forskriftsmæssige standarder og 
godkender tilsynsstandarder med henblik 
på at opnå et fælles regelsæt for EU’s 
finanstilsyn gennem forordninger og 
afgørelser.

Or. en
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Ændringsforslag 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Det fælles regelsæt skal:
a) Detaljerede definitioner i den 
europæiske lovgivning.
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 
ridikovurderinger 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.
f) Fastlægge hensigtsmæssige 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 261
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 udarbejder tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i denne forordning og i den artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning eller på 
anmodning fra Kommissionen. De 
tekniske standarder skal ikke omfatte 
politikvalg, og de skal afspejle 
roportionalitetsprincippet.  Myndigheden 
forelægger sine udkast til standarder for 
Kommissionen med henblik på vedtagelse 
som delegerede retsakter 
(forskriftsmæssige standarder) eller  
godkendelse som gennemførelsesretsakter 
(tilsynsstandarder) i henhold til 
nærværende forordning og lovgivningen, 
der henvises til i artikel 1, stk. 2.  
Udkastene til standarder fremsendes 
ligeledes samtidigt til Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 262
Thomas Mann

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 for at færdiggøre og modificere 
elementer, som ikke er afgørende for de 
retsakter, der henvises til i artikel 1, stk. 2.
De tekniske standarder bidrager til et 
fælles regelsæt, men de er ikke strategiske 
beslutninger, og deres indhold er 
afgrænset af de retsakter, som de er 
baseret på.
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Or. en

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

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 for at færdiggøre og modificere 
elementer, som ikke er afgørende for de 
retsakter, der henvises til i artikel 1, stk. 2.
De tekniske standarder er ikke strategiske 
beslutninger, og deres indhold er 
afgrænset af de retsakter, som de er 
baseret på.

Or. en

Ændringsforslag 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 , og indholdet er 
begrænset af den lovgivning, der ligger til 
grund for dem.

Or. en
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Ændringsforslag 265
Gianni Pittella

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 og artikel 1. 
stk. 2a nævnte lovgivning. Myndigheden 
forelægger sine udkast til standarder for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 266
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 med alle 
interessegrupper 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 skal ligeledes anmode 
Interessentgruppen for Værdipapirer og 
Markeder, som er omhandlet i artikel 22, 
om en udtalelse eller rådgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 267
Gianni Pittella

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, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder 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.

Or. en

Ændringsforslag 268
Anni Podimata

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, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder 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.

Or. en
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Ændringsforslag 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, hvis det er 
hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer 
om de tekniske standarder og foretager en 
analyse af de potentielle omkostninger og 
fordele herved før den vedtager de 
tekniske standarder. Gruppen af 
interessenter som henvist til i artikel 22 
kan afgive en udtalelse eller tilbyde 
rådgivning under denne proces.

Or. en

Ændringsforslag 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 vedtager udkast til 
tekniske standarder, gennemfører den  
åbne offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved. Myndigheden skal ligeledes 
anmode Interessentgruppen for 
Værdipapirer og Markeder, som er 
omhandlet i artikel 22, om en udtalelse 
eller rådgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 271
Thomas Mann

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 om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved samt deres 
praktiske anvendelighed i EU’s markeder 
for finansielle ydelser. Myndigheden skal 
ligeledes anmode interessentgruppen for 
banker, som er omhandlet i artikel 22, om 
en udtalelse eller rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelse af tekniske stadarder 
tager myndigheden hensyn til alle de 
forskellige aktører på finansmarkederne 
og standardernes forskellige virkninger 
alle markedsdeltagere.

Or. en
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Ændringsforslag 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden forelægger sine udkast til 
standarder for Kommissionen med 
henblik på godkendelse og samtidig for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 274
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 
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 disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned.

Or. en                

Begrundelse

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.



PE439.456v01-00 86/101 AM\808173DA.doc

DA

Ændringsforslag 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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, forkaster eller ændrer disse.
Kommissionen kan forlænge denne frist
med en måned.  Kommissionen informerer
Europa-Parlamentet og Rådet om sin 
afgørelse og begrunder den.

Or. en

Ændringsforslag 276
Peter Skinner

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, delvist godkender eller 
forkaster disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned.
Kommissionen  informerer Europa-
Parliamentet og Rådet om sin afgørelse 
og begrunder den.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke tildeles beføjelser til at ændre tekniske standarder. De er i deres natur 
tekniske og bør derfor kun udvikles af tekniske eksperter i ESA. Såfremt de er 
uhensigtsmæssige af juridiske grunde eller på grund af forholdene på et enkelt marked, kan
Kommissionen forkaste dem helt eller delvist.
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Ændringsforslag 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, delvist godkender eller 
forkaster disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned.
Kommissionen informerer Europa-
Parliamentet og Rådet om sin afgørelse 
og begrunder den.

Or. en

Ændringsforslag 278
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 
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 tekniske standarder 
godkender Kommissionen udkastene til 
tilsynsstandarder, hvis de er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.   
Inden for samme periode kan
Kommissionen forlænge denne periode 
med en måned. Kommissionen kan 
vedtage udkastene til tekniske standarder 
kun delvist eller med ændringer der, hvor
de var foreslået som forskriftsmæssige 
standarder. I begge tilfælde kan 
Kommissionen forlænge denne periode 
med en måned.

Or. en
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Ændringsforslag 279
Gianni Pittella

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 disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned.
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Den Europæiske Unions interesse.

Or. en

Ændringsforslag 280
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør ikke ændre indholdet 
af tekniske standarder, som myndigheden 
har udarbejdet, uden forudgående 
koordinering med myndigheden som 
anført i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 282
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 underretter 
Kommissionen myndigheden, Europa-
Parlamentet og Rådet om sind afgørelse 
og anfører sind grunde hertil.

Or. en

Ændringsforslag 283
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 foreslår den begrundede 
ændringer og sender udkastene til 
standarderne tilbage til myndigheden.
Myndigheden kan ændre udkastene til 
standarderne på grundlag af 
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Kommissionens foreslåede ændringer og 
sende udkastene til standarderne tilbage 
til Kommissionen til godkendelse.

Or. en                  

Begrundelse

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Ændringsforslag 284
Gianni Pittella

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.

Agter Kommissionen ikke at godkende 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, sender den udkastene 
til standarderne tilbage til myndigheden 
og fremsætter sine bemærkninger.
Myndigheden kan ændre udkastene til 
standarderne på grundlag af 
Kommissionens bemærkninger og sende 
dem tilbage til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 285
Gianni Pittella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at 
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standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

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.
Inden for seks uger skal myndigheden 
ændre udkastene til standarder behørigt 
under hensyntagen til Kommissionens 
forbehold.  

Or. en

Ændringsforslag 286
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 godkender 
Kommissionen de standarder, der er 
indgivet, med de ændringer, der er 
foreslået af myndigheden, eller 
Kommissionen afviser standarderne og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
om sin afgørelse og angiver grundene 
hertil.

Or. en             

Begrundelse

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Ændringsforslag 287
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 de 
ændrede standarder godkender 
Kommissionen de standarder, der er 
indgivet, med de ændringer, der er 
foreslået af myndigheden, eller 
Kommissionen afviser standarderne.

Or. en

Begrundelse

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Ændringsforslag 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artiklerne 7a til 7d, med henblik på at 
fastlægge de tekniske standarder, der er 
henvist til i stk. 1. Disse retsakter er i form 
af forordninger eller afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 290
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Efter at have gennemført gældende 
procedure offentliggøres standarderne i 
Den Europæiske Unions Tidende med 
titlen EU delegerede standarder hhv. EU 
implementeringsstandarder.

Or. en
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Ændringsforslag 291
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 292
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I sin årsrapport fastsætter 
myndigheden, hvilke nationale 
myndigheder ikke har efterlevet 
standarderne for regulering og tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 293
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske standarder i artikel 7 i 
et ubestemt tidsrum.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
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herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 7b og 
7c.

Or. en

Ændringsforslag 294
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser i artikel 7 
kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom i rimelig tid, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt den mulige 
begrundelse herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse angiver 
grundene til tilbagekaldelsen og bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt 
eller på et senere tidspunkt, der 
præciseres i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 295
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 fire måneder fra underretningen.
Fristen kan forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri.
Inden fristens udløb og i særlige og 
behørigt begrundede tilfælde kan Europa-
Parlamentet og Rådet begge underrette 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
rejse indsigelse mod en delegeret retsakt. I 
sådanne tilfælde offentliggøres den 
delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 296
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller deltagere på det 
finansielle marked med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning.

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller deltagere på det 
finansielle marked med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af 
Unionens lovgivning. Om emner, for 
hvilke myndigheden i henhold til 
lovgivningen har beføjelse til at udarbejde 
tekniske standarder i overensstemmelse 
med artikel 7 i denne forordning, 
udarbejder den kun retningslinier og 
henstillinger efter at standarderne er 
blevet vedtaget.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer vigtigt at sikre, at retninslinjerne eller henstillingerne ikke bliver sat i stedet 
for standarder, hvor der allerede er standarder i henhold til lovgivningen: det er et spørgsmål 
om retssikkerheden. Desuden bør ENS's drivkraft og lovgivende mandat til at foreslå 
standarder være meget stærkt i overensstemmele med det overordnede mål om at etablere et 
robust fælles regelsæt. 

Ændringsforslag 297
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller deltagere på det 
finansielle marked med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller deltagere på det 
finansielle marked med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
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tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning.

tilsynspraksis i ESFS for at forhindre et 
muligt "kapløb mod bunden" hos 
nationale myndigheder vedrørende en 
bevidst lempelse af tilsynsstandarder for 
at øge deres finanscentres 
konkurrenceevne og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af 
Unionens lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden gennemfører offentlige 
høringer om retningslinjer og 
henstillinger og analyserer de potentielle 
omkostninger og fordele, der er forbundet 
hermed. Myndigheden anmoder også om 
en udtalelse eller rådgivning fra den i 
artikel 22 omhandlede interessentgruppe 
for værdipapirtilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 299
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinierne og henstillingerne 
offentliggøres på myndighedens websted.

Or. en
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Ændringsforslag 300
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder bestræber sig 
bedst muligt på at efterleve disse 
retningslinjer og henstillinger.

De kompetente myndigheder og deltagerne 
på det finansielle marked bestræber sig 
bedst muligt på at efterleve disse 
retningslinjer og henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 301
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest to måneder efter udarbejdelsen af 
en retningslinje eller henstilling beslutter 
hver enkelt kompetent myndighed, 
hvorvidt den agter at efterleve denne 
retningslinje eller henstilling. Hvis den 
kompetente ikke agter at efterleve den, 
underretter den myndigheden og angiver 
begrundelsen herfor. Myndigheden kan i 
hvert enkelt tilfælde beslutte at 
offentliggøre disse begrundelser fra en 
kompetent myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 302
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter udstedelsen indrapporterer alle 
deltagere på det finansielle marked årligt 
på klar og detaljeret måde, om de 
efterlever retningslinien eller 
henstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 303
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden angiver i sin årsberetning, 
hvilke nationale myndigheder, der ikke 
har efterlevet dens retningslinjer og 
henstillinger og præciserer, hvordan 
myndigheden vil sikre, at de følger dens 
retningslinjer og henstillinger i fremtiden;
den medtager også de samme oplysninger 
for de vigtigste større deltagere på det 
finansielle marked.

Or. en

Ændringsforslag 304
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvender den kompetente myndighed ikke Anvender den kompetente myndighed ikke 
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disse retningslinjer eller henstillinger, 
begrunder den dette over for 
myndigheden.

disse retningslinjer eller henstillinger, 
anfører den begrundelser herfor over for 
myndigheden, som offentliggør disse.

Or. en

Begrundelse

For at styrke anvendelsen af de tekniske standarder er det værd at styrke princippet om at 
"følge eller forklare".


