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Ändringsförslag 146
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en europeisk 
värdepappers- och marknadsmyndighet

om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet för värdepapper och 
marknader

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ESFS bör vara ett nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den dagliga tillsynen 
över finansmarknadsaktörer ligga kvar på 
nationell nivå och tilldelar 
tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen 
över gränsöverskridande företagsgrupper. 
Man bör också skapa större harmonisering 
och enhetlighet i tillämpningen av 
bestämmelserna om 
finansmarknadsaktörer och marknader i 
hela gemenskapen. En europeisk 
värdepappers och marknadsmyndighet bör 
inrättas, samtidigt med motsvarande 
myndigheter för försäkringar och 
tjänstepensioner respektive banker (nedan 
kallade de europeiska 

(7) ESFS bör vara ett nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den dagliga tillsynen 
över finansiella institut som inte har en 
EU-dimension ligga kvar på nationell nivå.
Tillsynskollegier ska utöva tillsyn av 
gränsöverskridande institut som inte har 
en EU-dimension. Myndigheten bör 
gradvis ta över tillsynen av institutioner 
med en EU-dimension. Man bör också 
skapa större harmonisering och enhetlighet 
i tillämpningen av bestämmelserna om 
finansiella institut och marknader i hela 
unionen. En europeisk värdepappers och 
marknadsmyndighet bör inrättas, samtidigt 
med en europeisk tillsynsmyndighet 
(försäkringar och tjänstepensioner) och en 
europeisk tillsynsmyndighet 
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tillsynsmyndigheterna). (bankverksamhet) liksom en europeisk 
tillsynsmyndighet (gemensam kommitté). 
Europeiska systemriskrådet bör ingå i det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 148
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I följande rättsakter fastställs 
medlemsstaternas behöriga myndigheters 
uppgifter, även i fråga om samarbete 
inbördes och med kommissionen: 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 14 juni 2006 om 
system för ersättning till investerare,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/26/EG av den 14 juni 2006 om 
slutgiltig avveckling i system för 
överföring av betalningar och värdepapper 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 
om upptagande av värdepapper till officiell 
notering och om uppgifter som skall 
offentliggöras beträffande sådana 
värdepapper, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/47/EG av den 
6 juni 2002 om ställande av finansiell 
säkerhet, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/87/EG av den 
16 december 2002 om extra tillsyn över 
kreditinstitut, försäkringsföretag och 
värdepappersföretag i ett finansiellt 
konglomerat, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG av den 
28 januari 2003 om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk), Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG av den 
4 november 2003 om de prospekt som skall 

(11) I följande rättsakter fastställs 
medlemsstaternas behöriga myndigheters 
uppgifter, även i fråga om samarbete 
inbördes och med kommissionen: 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 14 juni 2006 om 
system för ersättning till investerare,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/26/EG av den 14 juni 2006 om 
slutgiltig avveckling i system för 
överföring av betalningar och värdepapper  
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 
om upptagande av värdepapper till officiell 
notering och om uppgifter som skall 
offentliggöras beträffande sådana 
värdepapper, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/47/EG av den 
6 juni 2002 om ställande av finansiell 
säkerhet, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/87/EG av den 
16 december 2002 om extra tillsyn över 
kreditinstitut, försäkringsföretag och 
värdepappersföretag i ett finansiellt 
konglomerat, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG av den 
28 januari 2003 om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk), Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG av den 
4 november 2003 om de prospekt som skall 
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offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden,
Europaparlamentets och Rådets
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/60/EG av den 
26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/65/EG av den 
23 september 2002 om distansförsäljning 
av finansiella tjänster till konsumenter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 
om kapitalkrav för värdepappersföretag 
och kreditinstitut (omarbetning) (utan att 
detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om 
stabilitetstillsyn), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/65/EG om företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper, direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG,  
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/60/EG av den 
26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/65/EG av den 
23 september 2002 om distansförsäljning 
av finansiella tjänster till konsumenter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 
om kapitalkrav för värdepappersföretag 
och kreditinstitut (omarbetning) (utan att 
detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om
stabilitetstillsyn), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/65/EG om företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper, direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande EU-rättsakt genom vilken 
myndigheten tilldelas uppgifter.

Or. en

Motivering

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
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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).

Ändringsförslag 149
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av investerare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter ett 
avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden.
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 
standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen 
eller strider mot de grundläggande 
principer för den inre marknaden för 

(14) Kommissionen bör godkänna dessa 
förslag till tekniska standarder i enlighet 
med EU-lagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Den kan välja att 
förkasta dem helt eller delvis om till 
exempel förslagen till tekniska standarder 
är oförenliga med EU-lagstiftningen, inte 
iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer 
för den inre marknaden för finansiella 
tjänster som kommer till uttryck i 
Europeiska unionens lagstiftning för 
finansiella tjänster. För att säkerställa ett 
smidigt och snabbt antagningsförfarande 
för dessa standarder bör kommissionen 
ges en tidsfrist för sitt beslut att 
godkänna, delvis godkänna eller förkasta 
dem. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i 
denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Frågor som är föremål för 
tekniska standarder förutsätter inga 
politiska beslut, och ramar för innehållet i 
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finansiella tjänster som kommer till 
uttryck i gemenskapens regelverk för 
finansiella tjänster. För att säkerställa ett 
smidigt och snabbt antagningsförfarande 
för dessa standarder bör kommissionen 
ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

standarderna ges av EU-rättsakter som 
antagits på nivå 1. Att det är myndigheten 
som utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området i full utsträckning tas 
till vara.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ges befogenhet att ändra tekniska standarder. Standarderna är av 
teknisk karaktär och bör därför endast utvecklas av tekniska experter inom ESA. Om 
standarderna skulle vara olämpliga på grund av rättsliga skäl eller skäl som rör den inre 
marknaden, kan kommissionen helt eller delvis förkasta dem. 

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av investerare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter ett 
avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av insättare, 
investerare och konsumenter i hela EU. 
Eftersom myndigheten är ett organ som 
besitter ett avancerat kunnande på det 
specifika området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i EU-lagstiftningen, anförtros 
utarbetandet av förslag till tekniska 
standarder som inte inbegriper politiska 
ställningstaganden. Myndigheten bör vid 
utarbetandet av förslag till tekniska 
standarder ta hänsyn till de finansiella 
institutens olika strukturer och 
riskprofiler. Myndigheten bör framför allt 
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standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer för 
den inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i gemenskapens
regelverk för finansiella tjänster. För att 
säkerställa ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut.

sträva efter att säkerställa att onödiga 
bördor inte läggs på EU-baserade 
finansiella institut, som ägs av sina 
medlemmar och som spelar en viktig roll i 
kampen mot social utestängning.
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
EU-lagstiftningen för att göra dem rättsligt 
bindande. Förslagen till tekniska standarder 
måste antas av kommissionen. De bör 
ändras till exempel om de är oförenliga 
med EU-lagstiftningen, inte iakttar 
proportionalitetsprincipen eller strider mot 
de grundläggande principer för den inre 
marknaden för finansiella tjänster som 
kommer till uttryck i unionens regelverk 
för finansiella tjänster. För att säkerställa 
ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut. 

Or. en

Ändringsförslag 151
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av investerare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter ett 
avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av investerare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter ett 
avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i EU-lagstiftningen, anförtros 
utarbetandet av förslag till tekniska 
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tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 
standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer för 
den inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i gemenskapens
regelverk för finansiella tjänster. För att 
säkerställa ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut.

standarder som inte inbegriper politiska 
ställningstaganden. Dessa standarder bör 
följaktligen inte strida mot lagstiftningen i 
någon medlemsstat, eftersom sådan 
lagstiftning antyder att det finns ett 
politiskt ställningstagande. Kommissionen 
bör godkänna dessa förslag till tekniska 
standarder i enlighet med 
EU-lagstiftningen för att göra dem rättsligt 
bindande. Förslagen till tekniska standarder 
måste antas eller förkastas av 
kommissionen enligt tydliga och 
transparenta principer. De bör förkastas
till exempel om de är oförenliga med 
EU-lagstiftningen, inte iakttar 
proportionalitetsprincipen eller strider mot 
de grundläggande principer för den inre 
marknaden för finansiella tjänster som 
kommer till uttryck i unionens regelverk 
för finansiella tjänster. För att säkerställa 
ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut. 

Or. en

Ändringsförslag 152
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av investerare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter 
ett avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 

(14) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av investerare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter 
ett avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
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ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 
standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer för 
den inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i gemenskapens
regelverk för finansiella tjänster. För att 
säkerställa ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut.

ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i EU-lagstiftningen, anförtros 
utarbetandet av förslag till tekniska 
standarder som inte inbegriper politiska 
ställningstaganden. Kommissionen bör 
godkänna dessa förslag till tekniska 
standarder i enlighet med 
EU-lagstiftningen för att göra dem rättsligt 
bindande. Förslagen till tekniska standarder 
måste antas av kommissionen. De bör inte
ändras av kommissionen. De bör förkastas 
av kommissionen endast om de är 
oförenliga med EU-lagstiftningen, inte 
iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer för 
den inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i Europeiska 
unionens regelverk för finansiella tjänster. 
För att säkerställa ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att ändra de tekniska standarder som föreslås av 
myndigheten för att säkerställa myndighetens oberoende och respekten för dess sakkunskap. 
Kommissionen bör endast ha rätt att se över förslagen till tekniska standarder och kan då 
godkänna eller förkasta dem enligt tydliga och transparenta principer.

Ändringsförslag 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 

(15) Kommissionen bör godkänna dessa 
förslag till tekniska standarder för att 
göra dem rättsligt bindande. Den kan 
välja att förkasta dem helt eller delvis om 
till exempel förslagen till tekniska 
standarder är oförenliga med 
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Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder förutsätter 
inga politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna ges av 
gemenskapsrättsakter som antagits på nivå 
1. Att det är myndigheten som utarbetar 
förslagen till standarder säkerställer att de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
kunnande på det specifika området därvid 
tas fullständigt till vara.

EU-lagstiftningen, inte iakttar 
proportionalitetsprincipen eller strider 
mot de grundläggande principer för den 
inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i Europeiska 
unionens lagstiftning för finansiella 
tjänster. För att säkerställa ett smidigt och 
snabbt antagningsförfarande för dessa 
standarder bör kommissionen ges en 
tidsfrist för sitt beslut att godkänna, delvis 
godkänna eller förkasta dem. Det 
förfarande för utarbetande av tekniska 
standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Frågor som är föremål för 
tekniska standarder förutsätter inga 
politiska beslut, och ramar för innehållet i 
standarderna ges av EU-rättsakter som 
antagits på nivå 1. Att det är myndigheten 
som utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt till 
vara. 

Or. en

Ändringsförslag 154
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 

utgår
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åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Eftersom avgörandet av om ett 
omedelbart hot föreligger är förenat med 
ett betydande tolkningsutrymme, bör 
befogenheten därvid överlåtas till 
kommissionen. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de 
behöriga nationella myndigheterna 
underlåter att agera, ha befogenhet att 
som en sista utväg anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av gemenskapslagstiftningen 
som är direkt tillämpliga på dem i syfte att 
mildra krisens verkningar och återställa 
förtroendet på marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 155
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 
åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Eftersom avgörandet av om ett 
omedelbart hot föreligger är förenat med 
ett betydande tolkningsutrymme, bör 
befogenheten därvid överlåtas till 
kommissionen. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de 
behöriga nationella myndigheterna 
underlåter att agera, ha befogenhet att 
som en sista utväg anta beslut riktade 

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i Europeiska unionen
kräver snabba och samfällda reaktioner på 
EU-nivå. Myndigheten bör därför kunna 
kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska 
vidta specifika åtgärder för att undanröja 
ett omedelbart hot. Med hänsyn till att 
frågan är mycket känslig, bör 
befogenheten att avgöra om ett omedelbart 
hot föreligger överlåtas till rådet, efter 
lämpligt samråd med kommissionen, 
ESRB och, i förekommande fall, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna. 
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direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av gemenskapslagstiftningen 
som är direkt tillämpliga på dem i syfte att 
mildra krisens verkningar och återställa 
förtroendet på marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 
åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Eftersom avgörandet av om ett 
omedelbart hot föreligger är förenat med 
ett betydande tolkningsutrymme, bör 
befogenheten därvid överlåtas till 
kommissionen. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de behöriga 
nationella myndigheterna underlåter att 
agera, ha befogenhet att som en sista utväg 
anta beslut riktade direkt till 
finansmarknadsaktörer på områden av 
gemenskapslagstiftningen som är direkt 
tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens 
verkningar och återställa förtroendet på 
marknaderna.

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i unionen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på EU-
nivå. Myndigheten bör därför kunna kräva 
att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta 
specifika åtgärder för att undanröja ett 
omedelbart hot. Eftersom avgörandet av 
om ett omedelbart hot föreligger är förenat 
med ett betydande tolkningsutrymme, bör 
befogenheten därvid överlåtas till rådet. 
För att säkerställa att reaktioner på 
hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i 
händelse av att de behöriga nationella 
myndigheterna underlåter att agera, ha 
befogenhet att som en sista utväg anta 
beslut riktade direkt till 
finansmarknadsaktörer på områden av 
EU-lagstiftningen som är direkt tillämpliga 
på dem i syfte att mildra krisens verkningar 
och återställa förtroendet på marknaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 
åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Eftersom avgörandet av om ett 
omedelbart hot föreligger är förenat med 
ett betydande tolkningsutrymme, bör 
befogenheten därvid överlåtas till 
kommissionen. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de behöriga 
nationella myndigheterna underlåter att 
agera, ha befogenhet att som en sista utväg 
anta beslut riktade direkt till 
finansmarknadsaktörer på områden av 
gemenskapslagstiftningen som är direkt
tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens 
verkningar och återställa förtroendet på 
marknaderna.

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i Europeiska unionen
kräver snabba och samfällda reaktioner på 
EU-nivå. Myndigheten bör därför kunna 
kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska 
vidta specifika åtgärder för att undanröja 
ett omedelbart hot. Europeiska 
systemriskrådet bör avgöra när ett 
omedelbart hot föreligger. För att 
säkerställa att reaktioner på hotbilder blir 
effektiva bör myndigheten, i händelse av 
att de behöriga nationella myndigheterna 
underlåter att agera, ha befogenhet att som 
en sista utväg anta beslut riktade direkt till 
finansmarknadsaktörer på områden av 
EU-lagstiftningen som är direkt tillämpliga 
på dem i syfte att mildra krisens verkningar 
och återställa förtroendet på marknaderna.

Or. en

Motivering

Inrättandet av EU:s inre marknad för finansiella tjänster kräver samordnade åtgärder för att 
hantera potentiella krissituationer, eftersom en kris i en medlemsstat snabbt kan spridas över 
gränserna. Det är därför nödvändigt att ge ESRB befogenhet att avgöra om ett omedelbart 
hot föreligger. ESRB är bra placerat för att avgöra om eventuella hot föreligger, eftersom det 
är ett tekniskt organ som inrättats för att övervaka och utvärdera potentiella hot mot den 
finansiella stabiliteten.
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Ändringsförslag 158
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 
åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Eftersom avgörandet av om ett 
omedelbart hot föreligger är förenat med 
ett betydande tolkningsutrymme, bör 
befogenheten därvid överlåtas till 
kommissionen. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de behöriga 
nationella myndigheterna underlåter att 
agera, ha befogenhet att som en sista utväg 
anta beslut riktade direkt till 
finansmarknadsaktörer på områden av 
gemenskapslagstiftningen som är direkt 
tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens 
verkningar och återställa förtroendet på 
marknaderna.

(21) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i Europeiska unionen
kräver snabba och samfällda reaktioner på 
EU-nivå. Myndigheten bör därför kunna 
kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska 
vidta specifika åtgärder för att undanröja 
ett omedelbart hot. Europeiska 
systemriskrådet bör avgöra när ett 
omedelbart hot föreligger. Kommissionen 
bör förklara att ett omedelbart hot 
föreligger på rekommendation från 
Europeiska systemriskrådet. För att 
säkerställa att reaktioner på hotbilder blir 
effektiva bör myndigheten, i händelse av 
att de behöriga nationella myndigheterna 
underlåter att agera, ha befogenhet att som 
en sista utväg anta beslut riktade direkt till 
finansmarknadsaktörer på områden av 
EU-lagstiftningen som är direkt tillämpliga 
på dem i syfte att mildra krisens verkningar 
och återställa förtroendet på marknaderna.

Or. en

Motivering

ESRB är det mest lämpliga organet för att förklara att ett omedelbart hot föreligger. Eftersom 
avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande 
tolkningsutrymme, krävs det enligt fördraget att kommissionen fattar det slutliga beslutet.
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Ändringsförslag 159
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I förklaringen om stärkandet av det 
finansiella systemet, som antogs vid 
G20-ledarnas toppmöte i London den 
2 april 2009, efterlyste man dessutom 
riktlinjer för tillsynskollegier, samt stöd 
till inrättandet av, verksamhet vid och 
medverkan i dessa, inbegripet genom en 
kontinuerlig identifiering av de 
gränsöverskridande bolag som är av störst 
betydelse för systemet. 

Or. en

Ändringsförslag 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa en ändamålsenlig 
och effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör vara 
behörig i fråga om oenigheter avseende 
förfarandemässiga krav under 
samarbetsprocessen samt tolkningen och 
tillämpningen av gemenskapslagstiftningen
i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 

(22) För att säkerställa en ändamålsenlig 
och effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör vara 
behörig i fråga om oenigheter avseende 
förfarandemässiga krav under 
samarbetsprocessen samt tolkningen och 
tillämpningen av EU-lagstiftningen i 
tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 



AM\808173SV.doc 17/102 PE439.456v01-00

SV

lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av gemenskapslagstiftningen som 
är direkt tillämpliga på dem.

lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av EU-lagstiftningen som är 
direkt tillämpliga på dem. I fall där den 
tillämpliga EU-lagstiftningen ger 
medlemsstaterna bestämmanderätt kan 
myndighetens beslut inte ersätta 
bestämmanderätt som utövas i enlighet 
med EU-lagstiftningen.  

Or. en

Ändringsförslag 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en ändamålsenlig och 
effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör vara 
behörig i fråga om oenigheter avseende 
förfarandemässiga krav under 
samarbetsprocessen samt tolkningen och 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen i 
tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 
lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 

(22) För att säkerställa en ändamålsenlig 
och effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndighetens 
behörighet i detta sammanhang bör anges 
i den sektorsspecifika lagstiftning som 
avses i artikel 1.2. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 
lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av EU-lagstiftningen som är 
direkt tillämpliga på dem. 
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områden av gemenskapslagstiftningen som 
är direkt tillämpliga på dem.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen är en följd av den ändring som föreslås av artikel 11.1 beträffande 
omfattningen av den bindande förlikningen.  I förslaget till förordning ska man endast ange 
EIOPA:s befogenhet att tillhandahålla bindande förlikning samt det förfarande som ska 
följas. Räckvidden av den bindande förlikningen ska dock anges för varje enskilt fall i den 
sektorsspecifika lagstiftningen.

Ändringsförslag 162
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en ändamålsenlig och 
effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör vara 
behörig i fråga om oenigheter avseende 
förfarandemässiga krav under 
samarbetsprocessen samt tolkningen och 
tillämpningen av gemenskapslagstiftningen
i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 
lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av gemenskapslagstiftningen som 
är direkt tillämpliga på dem.

(22) För att säkerställa en ändamålsenlig 
och effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör vara 
behörig i fråga om oenigheter avseende 
förfarandemässiga krav under 
samarbetsprocessen samt tolkningen och 
tillämpningen av EU-lagstiftningen i 
tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 
lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansmarknadsaktörer på 
områden av EU-lagstiftningen som är 
direkt tillämpliga på dem. Detta gäller 
också vid tvister inom ett 
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tillsynskollegium.

Or. en

Ändringsförslag 163
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Delegering av uppgifter och ansvar 
kan bidra positivt till tillsynsnätverkens 
funktion genom att dubbelarbete i 
tillsynsarbetet undviks och genom det 
ökade inslaget av samarbete. Därigenom 
effektiviseras tillsynsprocessen och 
belastningen på de finansiella instituten
minskas. I förordningen bör därför den 
rättsliga grunden för sådan delegering klart 
anges. Delegering av uppgifter innebär att 
uppgifterna utförs av en annan 
tillsynsmyndighet än den ansvariga 
myndigheten, samtidigt som ansvaret för 
tillsynsbesluten ligger kvar hos den 
delegerande myndigheten. Genom 
delegering av ansvar ska en nationell 
tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, 
kunna besluta i ett visst tillsynsärende i 
eget namn i en annan nationell 
tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering 
bör styras av principen att behörigheten bör 
tilldelas en myndighet som har goda 
förutsättningar att vidta åtgärder i ett 
enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att 
överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal 
eller diversifieringsfördelar, undvika att 
splittra upp tillsynen över företagsgrupper 
och på bästa sätt utnyttja de olika slag av 
teknisk expertis som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. I 
gemenskapslagstiftning på området kan 
principerna för överenskommelser om 
överflyttning av ansvar komma att 
ytterligare specificeras. Myndigheten bör

(24) Delegering av uppgifter och ansvar 
kan bidra positivt till tillsynsnätverkens 
funktion genom att dubbelarbete i 
tillsynsarbetet undviks och genom det 
ökade inslaget av samarbete. Därigenom 
effektiviseras tillsynsprocessen och 
belastningen på de finansiella instituten
minskas. I förordningen bör därför den 
rättsliga grunden för sådan delegering klart 
anges. En medlemsstat kan begränsa den 
nationella tillsynsmyndighetens 
befogenhet att delegera uppgifter. 
Delegering av uppgifter innebär att 
uppgifterna utförs av en annan 
tillsynsmyndighet än den ansvariga 
myndigheten, samtidigt som ansvaret för 
tillsynsbesluten ligger kvar hos den 
delegerande myndigheten. Genom 
delegering av ansvar ska en nationell 
tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, 
kunna besluta i ett visst tillsynsärende i 
eget namn i en annan nationell 
tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering 
bör styras av principen att behörigheten bör 
tilldelas en myndighet som har goda 
förutsättningar att vidta åtgärder i ett 
enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att 
överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal 
eller diversifieringsfördelar, undvika att 
splittra upp tillsynen över företagsgrupper 
och på bästa sätt utnyttja de olika slag av 
teknisk expertis som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna.
I EU-lagstiftning på området kan 
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med alla lämpliga medel underlätta 
överenskommelser om delegering mellan 
nationella tillsynsmyndigheter. Den bör 
underrättas i förväg om planerade 
överenskommelser om delegering så att 
den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. 
Den bör också centralt svara för 
offentliggörandena av sådana 
överenskommelser så att alla berörda parter 
utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och 
överblickbar information om sådana 
överenskommelser.

principerna för överenskommelser om 
överflyttning av ansvar komma att 
ytterligare specificeras. Myndigheten bör 
med alla lämpliga medel underlätta 
överenskommelser om delegering mellan 
nationella tillsynsmyndigheter. Den bör 
underrättas i förväg om planerade 
överenskommelser om delegering så att 
den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. 
Den bör också centralt svara för 
offentliggörandena av sådana 
överenskommelser så att alla berörda parter 
utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och 
överblickbar information om sådana 
överenskommelser.

Or. en

Ändringsförslag 164
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Myndigheten bör aktivt främja 
samordnade reaktioner från 
gemenskapsmyndigheterna, särskilt när en 
ogynnsam utveckling kan komma att 
äventyra de finansiella marknadernas 
integritet och korrekta funktion eller 
stabiliteten i det finansiella systemet inom 
gemenskapen. Utöver sina befogenheter för 
åtgärder i brådskande situationer bör den 
därför anförtros en allmänt samordnande 
funktion inom det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn. Att få all relevant 
information att snabbt och effektivt 
cirkulera mellan de behöriga 
myndigheterna bör höra till myndighetens 
centrala uppgifter.

(27) Myndigheten bör aktivt främja 
samordnade reaktioner från 
EU-myndigheterna, särskilt för att 
garantera de finansiella marknadernas 
integritet och korrekta funktion eller 
stabiliteten i det finansiella systemet inom 
unionen. Utöver sina befogenheter för 
åtgärder i brådskande situationer bör den 
därför anförtros en allmänt samordnande 
funktion och en förlikningsfunktion. Att 
få all relevant information att snabbt och 
effektivt cirkulera mellan de behöriga 
myndigheterna bör höra till myndighetens 
centrala uppgifter.

Or. en



AM\808173SV.doc 21/102 PE439.456v01-00

SV

Ändringsförslag 165
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att bevara den finansiella 
stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt 
skede identifiera gräns och 
sektorövergripande trender och potentiella 
risker och sårbara punkter med ursprung i 
den mikroprudentiella nivån. Myndigheten 
bör övervaka och bedöma sådan utveckling 
inom sitt behörighetsområde och 
regelbundet och då omständigheterna så 
kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet om omständigheter av 
betydelse. Myndigheten bör också 
samordna stresstester inom hela 
gemenskapen för att bedöma 
finansmarknadsaktörernas förmåga att stå 
emot en ogynnsam marknadsutveckling 
och säkerställa att så enhetliga metoder 
som möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester.

(28) För att bevara den finansiella 
stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt 
skede identifiera gräns och 
sektorövergripande trender och potentiella 
risker och sårbara punkter med ursprung i 
den mikroprudentiella nivån. Myndigheten 
bör övervaka och bedöma sådan utveckling 
inom sitt behörighetsområde och 
regelbundet och då omständigheterna så 
kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet om omständigheter av 
betydelse. Myndigheten bör också initiera 
och samordna stresstester inom hela 
Europeiska unionen för att bedöma 
finansmarknadsaktörernas förmåga att stå 
emot en ogynnsam marknadsutveckling 
och säkerställa att så enhetliga metoder 
som möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester. I syfte att få vägledning för 
att utföra sina arbetsuppgifter, bör 
myndigheten företa en ekonomisk analys 
av marknaderna och inverkan av 
potentiella marknadsutvecklingstendenser 
på dessa.

Or. en

Motivering

Med hjälp av ekonomiska analyser kommer ESA att kunna fatta mer välgrundade beslut om 
konsekvenserna av dess åtgärder på marknaden och konsekvenserna av händelser på 
marknaden för dess åtgärder. Detta följer bästa praxis på medlemsstatsnivå.
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Ändringsförslag 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Med hänsyn till de finansiella 
tjänsternas globala omfattning och de 
internationella standardernas ökade 
betydelse bör myndigheten verka för dialog 
och samarbete med tillsynsmyndigheter 
utanför gemenskapen. Den ska fullt ut 
respektera EU-institutionernas gällande 
uppgifter och behörighetsområden i 
förhållande till myndigheter utanför 
gemenskapen och i internationella 
sammanhang.

(29) Med hänsyn till de finansiella 
tjänsternas globala omfattning och de 
internationella standardernas ökade 
betydelse bör myndigheten verka för dialog
och samarbete med tillsynsmyndigheter 
utanför unionen. Den bör fullt ut respektera 
medlemsstaternas och EU-institutionernas 
gällande uppgifter och behörighetsområden 
i förhållande till myndigheter utanför 
unionen och i internationella sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 167
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med en 
välavvägd sammansättning av företrädare 
för gemenskapens finansmarknadsaktörer 
(och i lämplig utsträckning även 
institutionella investerare och andra 
finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar 
finansiella tjänster) och dessas anställda
samt konsumenter och andra icke-
professionella utnyttjare av finansiella 

(33) Myndigheten bör samråda med 
berörda parter om tekniska standarder, 
riktlinjer och rekommendationer och ge 
dem skälig möjlighet att yttra sig om 
föreslagna åtgärder. Innan myndigheten 
antar förslag till tekniska standarder, 
riktlinjer och rekommendationer, bör den 
genomföra en konsekvensanalys för att 
garantera att bästa metoder för en 
högkvalitativ reglering används. För att 
tillhandahålla ett effektivt externt bistånd 
bör en intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med en 
lämplig sammansättning av företrädare för 
EU:s finansmarknadsaktörer (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
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tjänster, däribland små och medelstora 
företag. Intressentgruppen för värdepapper 
och marknader bör arbeta aktivt som en 
förmedlande länk för andra grupper av 
användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

och andra finansmarknadsaktörer som 
själva utnyttjar finansiella tjänster) och 
fackföreningar, akademiker samt
konsumenter och andra icke-professionella 
utnyttjare av finansiella tjänster, däribland 
små och medelstora företag. 
Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader bör arbeta aktivt som en 
förmedlande länk för andra grupper av 
användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt EU-lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Fördelningen av företrädare för olika intressentgrupper bör inte vara välavvägd utan i stället 
stå i proportion till de uppgifter som intressentgruppen ansvarar för.

Ändringsförslag 168
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med en 
välavvägd sammansättning av företrädare 
för gemenskapens finansmarknadsaktörer 
(och i lämplig utsträckning även 
institutionella investerare och andra 
finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar 
finansiella tjänster) och dessas anställda 
samt konsumenter och andra icke-
professionella utnyttjare av finansiella 
tjänster, däribland små och medelstora 
företag. Intressentgruppen för värdepapper 

(33) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med 
företrädare för EU:s
finansmarknadsaktörer (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansmarknadsaktörer som 
själva utnyttjar finansiella tjänster) och 
dessas anställda samt konsumenter och 
andra icke-professionella utnyttjare av 
finansiella tjänster, däribland små och 
medelstora företag. Intressentgruppen för 
värdepapper och marknader bör omfatta 
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och marknader bör arbeta aktivt som en 
förmedlande länk för andra grupper av 
användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

minst 15 företrädare för konsumenter och 
slutanvändare, 5 oberoende topprankade 
akademiker och 10 företrädare från 
sektorn och dess anställda. 
Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader bör arbeta aktivt som en 
förmedlande länk för andra grupper av 
användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 169
Thijs Berman

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med en 
välavvägd sammansättning av företrädare 
för gemenskapens finansmarknadsaktörer 
(och i lämplig utsträckning även 
institutionella investerare och andra 
finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar 
finansiella tjänster) och dessas anställda 
samt konsumenter och andra icke-
professionella utnyttjare av finansiella 
tjänster, däribland små och medelstora 
företag. Intressentgruppen för värdepapper 
och marknader bör arbeta aktivt som en 
förmedlande länk för andra grupper av 
användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

(33) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med en 
välavvägd sammansättning av företrädare 
för EU:s finansmarknadsaktörer (och i 
lämplig utsträckning även institutionella 
investerare och andra 
finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar 
finansiella tjänster) och fackföreningar, 
akademiker, konsumentorganisationer
och andra icke-professionella utnyttjare av 
finansiella tjänster, däribland små och 
medelstora företag. Intressentgruppen för 
värdepapper och marknader bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt EU-lagstiftningen.

Or. en
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Motivering

Fackföreningar och konsumentorganisationer är organiserade företrädare för anställda och 
konsumenter. På grund av deras djupa kunskaper om sektorövergripande verksamhet är de 
bäst placerade för att skydda de anställdas och konsumenternas intressen i intressentgruppen.

Ändringsförslag 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas i detta syfte med en 
välavvägd sammansättning av företrädare 
för gemenskapens finansmarknadsaktörer 
(och i lämplig utsträckning även 
institutionella investerare och andra 
finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar 
finansiella tjänster) och dessas anställda 
samt konsumenter och andra icke-
professionella utnyttjare av finansiella 
tjänster, däribland små och medelstora 
företag. Intressentgruppen för värdepapper 
och marknader bör arbeta aktivt som en 
förmedlande länk för andra grupper av 
användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

(33) Myndigheten bör ge berörda parter 
rätt att höras om allt arbete som utförs av 
myndigheten och ge dem skälig möjlighet 
att yttra sig om föreslagna åtgärder. Av 
effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader inrättas i detta 
syfte med en välavvägd sammansättning av 
företrädare för EU:s
finansmarknadsaktörer (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansmarknadsaktörer som 
själva utnyttjar finansiella tjänster) och 
dessas anställda samt konsumenter och 
andra icke-professionella utnyttjare av 
finansiella tjänster, däribland små och 
medelstora företag. Intressentgruppen för 
värdepapper och marknader bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt EU-lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen ska få möjlighet att höras om allt arbete som utförs av myndigheten som 
den anser vara relevant. De enskilda intressenterna i gruppen bör själva besluta om de vill 
höras eller inte.
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Ändringsförslag 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Icke-vinstdrivande organisationer 
är marginaliserade i jämförelse med 
välfinansierade och inflytelserika 
industriella företrädare i diskussionerna 
om de finansiella tjänsternas framtid och 
i de påföljande beslutsprocesserna. Denna 
nackdel måste kompenseras genom en 
tillräcklig finansiering av deras 
företrädare i intressentgruppen för 
värdepapper och marknader.

Or. en

Ändringsförslag 172
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna har ett centralt 
ansvar inom krishanteringen för att bevara 
den finansiella stabiliteten, bland annat när 
det gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansmarknadsaktörer. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar en finansmarknadsaktörs stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan 
åberopa denna skyddsklausul och i sista 
instans begära att Europeiska unionens 
råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt 
att rådet ges uppgifter i sådana frågor 

(34) Medlemsstaterna har ett centralt 
ansvar inom krishanteringen för att bevara 
den finansiella stabiliteten, bland annat när 
det gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansmarknadsaktörer. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden som påverkar en 
finansmarknadsaktörs stabilitet bör inte 
innebära intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. En 
mekanism bör inrättas genom vilken 
medlemsstaterna kan åberopa denna 
skyddsklausul.
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med hänsyn till medlemsstaternas 
särskilda ansvar i sådana frågor.

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslagen till artikel 23 för att begränsa skyddsklausulen.

Ändringsförslag 173
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Kommissionen ska inom tre år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
fastställa tydliga och sunda riktlinjer på 
EU-nivå om när medlemsstaterna får 
åberopa skyddsklausulen på grundval av 
de erfarenheter som vunnits. 
Tillämpningen av skyddsklausulen ska 
därefter bedömas på grundval av dessa 
riktlinjer.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 174
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) En ordförande på heltid, vald av 
tillsynsstyrelsen efter ett öppet 
uttagningsförfarande, bör företräda 
myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

(38) En ordförande på heltid, som utses av 
Europaparlamentet efter ett öppet 
urvalsförfarande, som ska skötas av 
tillsynsstyrelsen, bör företräda 
myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 175
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) En ordförande på heltid, vald av 
tillsynsstyrelsen efter öppet 
uttagningsförfarande, bör företräda 
myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

(38) En ordförande på heltid, vald av
Europaparlamentet från en förslagslista 
som upprättas av tillsynsstyrelsen, bör 
företräda myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de som har mest erfarenhet av tillsynsarbetet på nationell nivå - de 
nationella tillsynsorganen - får i uppgift att välja den mest kvalificerade kandidaten till 
ordförande. På detta sätt undviker man också all politisering som kan uppstå på grund av att 
förslagslistan utarbetas av en av EU-institutionerna.
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Ändringsförslag 176
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa enhetlighet över 
sektorsgränserna i de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta 
nära inom ramen för en gemensam 
kommitté för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och i tillämpliga 
fall anta gemensamma ståndpunkter. De 
europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté bör överta alla 
funktioner från gemensamma kommittén 
för finansiella konglomerat. I tillämpliga 
fall bör handlingar som ligger inom 
behörighetsområdet för Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten eller 
Europeiska bankmyndigheten antas 
parallellt av berörda europeiska 
tillsynsmyndigheter.

(39) För att säkerställa enhetlighet över 
sektorsgränserna i de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta 
nära genom de europeiska 
tillsynsmyndigheternas (gemensamma 
kommitté) (”den gemensamma 
kommittén”) och i tillämpliga fall anta 
gemensamma ståndpunkter. Den
gemensamma kommittén bör samordna 
arbetsuppgifterna för de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna när det gäller 
finansiella konglomerat. I tillämpliga fall 
bör handlingar som ligger inom 
behörighetsområdet för Europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkringar och 
tjänstepensioner) eller Europeiska 
tillsynsmyndigheten (bankverksamhet)
antas parallellt av berörda europeiska 
tillsynsmyndigheter. Den gemensamma 
kommittén kommer att för ett år i taget 
ledas av respektive ordförande för de 
tre europeiska tillsynsmyndigheterna. 
Ordföranden för den gemensamma 
kommittén bör också vara vice ordförande 
för Europeiska systemriskrådet. Den 
gemensamma kommittén ska ha ett 
permanent sekretariat med personal som 
avdelats från de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna för att möjliggöra 
informellt informationsutbyte och 
utvecklande av en gemensam arbetskultur 
inom de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att på ett korrekt sätt definiera och utveckla den gemensamma kommitténs roll i
kommissionens förslag. Den gemensamma kommittén bör underlätta informationsutbyten 
mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och möjliggöra gemensamt lärande mellan 
dessa. Den bör också förfoga över ett heltidssekretariat, som ska bidra till dess arbete, vilket 
kan omfatta tillsyn av finansiella konglomerat, och tillhandahålla mikroekonomiska 
synpunkter som komplement till ECB-personalens makroekonomiska fokus inom ESRB:s 
sekretariat.

Ändringsförslag 177
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Genomförandet av den nya 
tillsynsstrukturen bör övervägas och dess 
effektivitet bör noga utvärderas. På 
medellång och lång sikt bör utvecklingen 
av tillsynsstrukturen i riktning mot ett 
system grundat på endast två 
myndigheter, en med ansvar för 
mikroprudentiell tillsyn och den andra 
med ansvar för transparens, 
investerarskydd och marknadsintegritet 
övervägas.

Or. en

Motivering

Tillsynsstrukturen i kommissionens förslag bygger på det traditionella systemet med 
tillsynsmyndigheter per typ av mellanhand. Eftersom det är svårt att göra skillnad mellan de 
olika mellanhänderna, bör man på medellång och lång sikt när så är lämpligt beakta en 
annan tillsynsstruktur.
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Ändringsförslag 178
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella tillsyns-
myndigheterna och från Europeiska 
unionens allmänna budget. I fråga om 
bidragen från gemenskapen bör 
gemenskapens budgetförfarande tillämpas. 
Revisionen av räkenskaperna bör göras av 
revisionsrätten.

(41) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella tillsyns-
myndigheterna och från Europeiska 
unionens allmänna budget via en separat 
budgetrubrik i denna. I fråga om bidragen 
från Europeiska unionen bör EU:s
budgetförfarande tillämpas. Revisionen av 
räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

Or. en

Motivering

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). 

Ändringsförslag 179
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella tillsyns-
myndigheterna och från Europeiska 
unionens allmänna budget. I fråga om 

(41) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella tillsyns-
myndigheterna och från Europeiska 
unionens allmänna budget och från 
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bidragen från gemenskapen bör 
gemenskapens budgetförfarande tillämpas. 
Revisionen av räkenskaperna bör göras av 
revisionsrätten.

eventuella direkta avgifter som betalas av 
de finansiella instituten. I fråga om 
bidragen från EU bör EU:s
budgetförfarande tillämpas. Revisionen av 
räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 180
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
en europeisk värdepappers- och 
marknadsmyndighet (nedan kallad (den 
europeiska) myndigheten)

1. Genom denna förordning inrättas en 
europeisk tillsynsmyndighet för 
värdepapper och marknader (nedan kallad 
(den europeiska) myndigheten)

Or. en

Ändringsförslag 181
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för 
direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG 
(utan att detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om
stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 
2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 
2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 
2002/65/EG, 2007/36/EG och 2006/49/EG 
(utan att detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet när det 
gäller stabilitetstillsyn), direktiv [AIFM], 
och förordning (EG) nr 1060/2009 [AIF] 
och inom de relevanta delarna av 
direktiv 2005/60/EG och 2002/65/EG, i den 
mån som dessa rättsakter tillämpas på företag 
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kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt 
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

som tillhandahåller finansiella tjänster eller 
på företag för kollektiva investeringar som 
erbjuder sina andelar eller aktier till 
försäljning, samt alla direktiv, förordningar 
och beslut som grundas på dessa rättsakter 
och varje kommande EU-rättsakt genom 
vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

Or. en

Motivering

Myndighetens behörigheter bör inte enbart utvidgas till de direktiv som föreslås i rådets 
ståndpunkt, utan också till direktivet om aktieägares rättigheter (2007/36/EG).

Ändringsförslag 182
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för 
direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG,
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG 
(utan att detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om 
stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

2.Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för 
direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 
2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta 
påverkar Europeiska bankmyndighetens 
behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), 
direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) 
och förordning … (kommande förordning 
om kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande EU-rättsakt genom vilken 
myndigheten tilldelas uppgifter.

Or. en
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Motivering

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).

Ändringsförslag 183
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för 
direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG,
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG 
(utan att detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om 
stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för 
direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 
2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta 
påverkar Europeiska bankmyndighetens 
behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), 
direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) 
och förordning … (kommande förordning 
om kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande EU-rättsakt genom vilken 
myndigheten tilldelas uppgifter.

Or. en



AM\808173SV.doc 35/102 PE439.456v01-00

SV

Motivering

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).

Ändringsförslag 184
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för 
direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG 
(utan att detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om 
stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för denna förordning 
och direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 
2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG 
(utan att detta påverkar Europeiska 
bankmyndighetens behörighet i fråga om 
stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande 
AIF-fonddirektiv) och förordning … 
(kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande EU-rättsakt genom vilken 
myndigheten tilldelas uppgifter.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Myndigheten ska också verka inom 
det verksamhetsområde som täcks av den 
lagstiftning som avses i punkt 2, 
inbegripet frågor som rör aktieägarnas 
rättigheter, bolagsstyrning, revision och 
finansrapportering, förutsatt att sådana 
åtgärder av myndigheten är nödvändiga 
för att säkerställa att den lagstiftning som 
avses i punkt 2 tillämpas på ett 
verkningsfullt och effektivt sätt. 
Myndigheten ska också vidta lämpliga 
åtgärder i frågor som gäller 
uppköpserbjudanden, clearing och 
avveckling, värdepapperisering, 
blankning och derivat inbegripet 
standardisering.

Or. en

Ändringsförslag 186
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter, däribland 
befogenheten enligt artikel 226 i fördraget
att säkerställa att gemenskapslagstiftningen
iakttas.

3. Denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter, däribland 
befogenheten enligt artikel 258 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt att 
säkerställa att EU-lagstiftningen iakttas.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra 
till att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndigheten ska främja finansiell 
hållbarhet och en stark europeisk 
finansmarknad i syfte att bidra till att i) få 
den inre marknaden att fungera bättre, 
bland annat genom att reglering och tillsyn 
i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull 
och enhetlig nivå, ii) skydda investerare, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 188
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre och öka dess konkurrenskraft på 
grundval av finansiell integrering och 
jämbördiga konkurrensvillkor, samt 
förhindra och korrigera systemrisker och 
gränsöverskridande risker, bland annat 
genom att reglering och tillsyn i 
stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull,
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internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

enhetlig och europeisk nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 189
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) skydda investerare, ii) få den inre 
marknaden att fungera bättre, bland annat 
genom att reglering och tillsyn i 
stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull 
och enhetlig nivå, och sörja för adekvata 
upplysningar till investerare, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre och förbättra kvaliteten, bland annat 
genom att reglering och tillsyn i 
stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull 
och enhetlig nivå, ii) skydda investerare, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 191
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ia) 
förebygga regelarbitrage och illojal 



PE439.456v01-00 40/102 AM\808173SV.doc

SV

marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

konkurrens mellan medlemsstaterna 
genom strikt tillsyn och tillämpning av 
bestämmelser, ii) skydda insättare och 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 192
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare och andra intressenter, liksom 
de offentliga finanserna, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 193
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion och upprätthålla 
likviditet under alla 
marknadsförhållanden, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten ska agera så att marknadens likviditet skyddas.

Ändringsförslag 194
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
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verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion och dess hållbara 
samverkan med den reala ekonomin, iv) 
värna stabiliteten i det finansiella systemet 
och v) stärka den internationella 
samordningen mellan tillsynsorganen. 
I detta syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja enhetlighet i tillsynen och avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 195
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) minska 
finanssektorns procykliska karaktär och 
generellt på kort, medellång och lång sikt 
värna stabiliteten i det finansiella systemet 
och v) stärka den internationella 
samordningen mellan tillsynsorganen. I 
detta syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja enhetlighet i tillsynen och avge
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 196
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) främja ett 
smidigt genomförande av den monetära 
politiken på marknaderna, säkerställa 
krediternas spårbarhet samt kontrollera 
banktillgodohavanden och institutionella 
fonder. I detta syfte ska myndigheten bidra 
till att säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja enhetlighet i tillsynen och avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 197
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
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tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen, samtidigt som man 
beaktar behovet av utökad konkurrens 
och innovation på den inre marknaden 
och garanterar global konkurrenskraft.
I detta syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja enhetlighet i tillsynen och avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man i samband med alla åtgärder som vidtas av ESA beaktar den generella 
konkurrensbilden, bland annat förebyggandet av regelarbitrage. ESA bör också genomföra 
ekonomiska analyser för att kunna fatta mer välgrundade beslut om konsekvenserna av dess 
åtgärder på marknaden, och hur marknadshändelser inverkar på dess åtgärder. Detta följer 
bästa praxis på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
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myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att främja uppfyllandet av myndighetens 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 199
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till jämbördiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 201
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
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internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) utveckla 
gemensamma metoder för att utvärdera 
hur produktens särdrag och 
distributionsprocesserna inverkar på 
institutens finansiella ställning och 
konsumentskydd i syfte att bidra till 
jämbördiga konkurrensvillkor. I detta 
syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2,
främja enhetlighet i tillsynen och avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 202
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) uppfylla målen för 
EMU. I detta syfte ska myndigheten bidra 
till att säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja enhetlighet i tillsynen och avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till jämbördiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
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investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. Den ska 
genomföra en ekonomisk analys av 
marknaderna för att främja uppfyllandet 
av myndighetens mål.

Or. en

Ändringsförslag 205
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till jämbördiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
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att främja uppfyllandet av myndighetens 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 206
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till jämbördiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
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att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och, vi) förebygga 
regelarbitrage. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 208
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) stärka den 
internationella samordningen och 
samarbetet mellan tillsynsorganen och 
stödja den finansiella utvecklingen i 
mindre utvecklade ekonomier. I detta syfte 
ska myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
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i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen och vi) utveckla 
gemensamma metoder för att utvärdera 
hur produktens särdrag och 
distributionsprocesserna inverkar på 
institutens finansiella ställning och 
konsumentskydd i syfte att bidra till 
jämbördiga konkurrensvillkor. I detta 
syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja enhetlighet i tillsynen och avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

På grundval av erfarenheterna från 2008/2009 bör stresstester, inbegripet bedömning av 
konsekvenserna för konsumenterna, utföras på gemenskapsnivå med hjälp av gemensamma 
metoder för att skapa jämbördiga konkurrensvillkor i samband med räddningsaktioner.  
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Ändringsförslag 210
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
harmonisering och tillämpning av de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, 
främja integration och enhetlighet i 
tillsynen, avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen och genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att främja uppfyllandet av myndighetens 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 211
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
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tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att främja uppfyllandet av myndighetens 
mål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man i samband med alla åtgärder som vidtas av ESA beaktar den generella 
konkurrensbilden, bland annat förebyggandet av regelarbitrage. ESA bör också genomföra 
ekonomiska analyser för att kunna fatta mer välgrundade beslut om konsekvenserna av dess 
åtgärder på marknaden, och hur aktiviteterna på marknaden inverkar på dess åtgärder. Detta 
följer bästa praxis på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 212
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS) som 
ska fungera som ett nätverk för 
tillsynsorganen så som närmare anges i 
artikel 39.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 213
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska samarbeta 
med Europeiska systemriskrådet (nedan 
kallat ESRB) i enlighet med artikel 21 i 
denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 214
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När myndigheten utför uppgifter 
enligt denna förordning ska den handla 
oberoende och objektivt och enbart i 
Europeiska unionens intresse.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att bevara ESA:s oberoende vad gäller regler och tillsyn liksom deras 
institutionella och finansiella oberoende. Därför bör man införa en tydlig bestämmelse i 
förordningen om de europeiska tillsynsmyndigheternas oberoende. Denna bestämmelse skulle 
komplettera andra bestämmelser i förordningarna som fokuserar på bland annat de 
europeiska tillsynsmyndigheternas ordförandes oberoende.
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Ändringsförslag 215
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Europeiska systemet för finansiell tillsyn

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (nedan kallat 
ESFS), som ska fungera som ett 
integrerat nätverk för tillsynsorgan som 
sammanför alla myndigheter i 
medlemsstaterna och i Europeiska 
unionen med befogenheter på området för 
finansiell tillsyn i enlighet med denna och 
andra relevanta EU-förordningar. Det 
främsta syftet är att säkerställa en stark 
och enhetlig europeisk tillsyn av 
finansiella institut, för att skapa 
förtroende för det finansiella systemet, 
stödja en hållbar europeisk tillväxt och 
tillmötesgå företagens och invånarnas 
behov.
2. ESFS ska bestå av följande:
a) Europeiska systemriskrådet, inrättat 
genom förordning (EU) nr .../... [ESRB].
b) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) inrättad genom 
förordning (EU) nr .../… [EBA].
c) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
inrättad genom förordning (EU) nr .../… 
[EIOPA].
d) Myndigheten.
e) Den gemensamma kommitté för de 
europeiska tillsynsmyndigheter som 
föreskrivs i artikel 40.
f) De myndigheter i medlemsstaterna som 
anges i artikel 1.2 i förordning (EU) 
nr …/… [ESMA], förordning (EU) 
nr …/… [EIOPA] och förordning (EU) 
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nr …/… [EBA].
g) Kommissionen, när det gäller 
utförandet av de uppgifter som avses i 
artiklarna 7 och 9.
3. Alla parter inom ESFS ska nära 
samarbeta med varandra med förtroende 
och full ömsesidig respekt, i enlighet med 
principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 
i EU-fördraget.
4. Alla finansiella institut ska omfattas av 
rättsligt bindande akter enligt EU-
lagstiftningen och av den tillsyn som 
utövas av de behöriga myndigheter som 
ingår i ESFS.
5. ESFS ska inte hindra inte behöriga 
myndigheter från att utöva sina nationella 
tillsynsbefogenheter i enlighet med 
rättsligt bindande europeiska akter och 
med internationella principer för tillsyn 
av banker.
6. Endast de tillsynsmyndigheter som 
ingår i det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska ha rätt att utöva 
tillsyn av finansiella institut i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 216
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) finansmarknadsaktör: varje person på 
vilken ett krav i de rättsakter som anges i 
artikel 1.2 eller i en nationell 
genomförandeåtgärd avseende dessa är 
tillämpligt,

(1) finansmarknadsaktör: varje företag 
vars huvudsakliga verksamhet är att ta 
emot insättningar, bevilja krediter, 
tillhandahålla försäkringstjänster eller 
andra finansiella tjänster till sina kunder 
eller medlemmar eller bedriva finansiell 
investeringsverksamhet eller handel i 
finansiella instrument i egen räkning, och 
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alla andra företag eller enheter i 
Europeiska unionen, vars verksamhet är 
av liknande natur, även om de inte har 
några direkta förbindelser med 
allmänheten,

Or. en

Ändringsförslag 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) systemrisker: en risk för avbrott i 
finansiella tjänster, som orsakas av en 
avsevärd försämring av alla eller vissa 
delar av det finansiella systemet och som 
kan ha allvarliga negativa konsekvenser 
för den reala ekonomin; alla typer av 
finansiella institut och mellanhänder, 
marknader, infrastrukturer och 
instrument kan i viss utsträckning inverka 
på systemet,

Or. en

Ändringsförslag 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) gränsöverskridande risk: risk som 
orsakas av ekonomisk obalans eller 
finansiella brister i hela eller delar av 
Europeiska unionen och som kan ha 
allvarliga negativa konsekvenser för 
transaktionerna mellan ekonomiska 
aktörer i två eller flera medlemsstater, för 
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den inre marknadens funktion eller för de 
offentliga finanserna i unionen eller i 
någon av dess medlemsstater; alla typer 
av ekonomiska och finansiella risker kan 
i viss utsträckning utgöra en 
gränsöverskridande risk,

Or. en

Ändringsförslag 219
Wolf Klinz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När myndigheten utför uppgifter 
enligt denna förordning ska den handla 
oberoende och objektivt och enbart i 
Europeiska unionens intresse. 

Or. en

Motivering

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna bör arbeta helt i EU:s intresse.

Ändringsförslag 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska, i egenskap av medlemmar av 
myndigheten, agera med en 
EU-dimension.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris. Myndigheten ska ha sitt säte i Frankfurt. 

Or. en

Ändringsförslag 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris. Myndigheten ska ha sitt säte i [...]. 

Or. en

Motivering

I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 13 december 2003 understryker man följande: 
”Slutligen enades medlemsstaternas företrädare, församlade på stats- eller 
regeringschefsnivå, om att efter de anslutande staterna anslutning till unionen prioritera 
dessa vid fördelningen av sätena för övriga myndigheter och byråer som kommer att inrättas, 
dock utan att det påverkar det faktum att en europeisk åklagarmyndighet, om en sådan 
inrättas, kommer att ha sitt säte i Luxemburg i enlighet med bestämmelserna i beslutet av den 
8 april 1965”.

Ändringsförslag 223
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska ha följande uppgifter: 1. För att garantera en effektiv och 
enhetlig tillsyn på EU-nivå av finansiella 
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institut ska myndigheten ha följande 
uppgifter:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att bidra till upprättandet av 
gemensamma standarder och metoder av 
hög kvalitet för reglering och tillsynt, 
bland annat genom att avge yttranden till 
gemenskapsinstitutionerna och utarbeta 
riktlinjer, rekommendationer och förslag 
till tekniska standarder som ska grundas 
på de rättsakter som anges i artikel 1.2.

(a) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av EU-lagstiftningen, bland annat genom 
att bidra till en gemensam tillsynskultur, 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de rättsakter 
som anges i artikel 1.2, förebygga 
regelarbitrage, medla och lösa tvister 
mellan behöriga myndigheter, garantera 
inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder, bland annat, i krissituationer.

Or. en

Ändringsförslag 225
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att bidra till upprättandet av 
gemensamma standarder och metoder av 
hög kvalitet för reglering och tillsynt, bland 
annat genom att avge yttranden till 
gemenskapsinstitutionerna och utarbeta 
riktlinjer, rekommendationer och förslag 
till tekniska standarder som ska grundas på 
de rättsakter som anges i artikel 1.2.

(a) Att bidra till upprättandet av 
gemensamma standarder och metoder av 
hög kvalitet för reglering och tillsynt, bland 
annat genom att avge yttranden till 
EU-institutionerna och utarbeta riktlinjer, 
rekommendationer och förslag till tekniska 
standarder som ska grundas på denna 
förordning och de rättsakter som anges i 
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artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 226
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 
genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
främja inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder i krissituationer.

(b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av standarder och EU-lagstiftningen, 
bland annat genom att bidra till en 
gemensam tillsynskultur, säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av denna förordning och de 
rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
säkerställa inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder, bland annat, i krissituationer.

Or. en

Ändringsförslag 227
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Underlätta delegering av uppgifter och 
ansvar mellan behöriga myndigheter.

c) Stimulera och underlätta delegering av 
uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Avgöra huruvida avtal som erbjuds av 
en central clearingorganisation är 
godtagbara för clearing.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika motpartsrisker och verka för att marknadsaktörerna i högre grad utför 
clearing av derivat vid centrala clearingorganisationer, och därför bör ESMA avgöra 
huruvida avtal som erbjuds av centrala clearingorganisationer är godtagbara för clearing. 
Ett enhetligt godkännandeförfarande krävs så att CCP kan tillhandahålla tjänster på hela den 
inre marknaden.  Alla berörda tillsynsorgan måste involveras för att säkerställa att 
myndigheterna följer samma metoder och undvika regelarbitrage. 

Ändringsförslag 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Föra upp i ett allmänt register alla 
avtal som är godtagbara för clearing och 
alla centrala clearingorganisationer som 
har fått tillstånd att utföra clearing av 
dessa avtal.

Or. en

Motivering

Marknadsaktörerna måste vara medvetna om att det finns en clearingskyldighet för avtal som 
har erkänts som godtagbara för clearing. 
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Ändringsförslag 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Förhandla fram och ingå avtal om 
informationsutbyte med tillsynsorgan i 
tredjeländer och förfaranden för att 
hantera krissituationer.

Or. en

Motivering

Marknaden för derivat är global och därför måste starka ramar införas så att EU kan 
samverka med infrastrukturer och marknadsaktörer utanför EU. 

Ändringsförslag 231
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Genomföra kollegiala utvärderingar av 
behöriga myndigheter i syfte att öka den 
inbördes överensstämmelsen mellan 
resultaten av tillsynen.

e) Organisera och genomföra kollegiala 
utvärderingar av behöriga myndigheter i 
syfte att öka den inbördes 
överensstämmelsen mellan resultaten av 
tillsynen.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Upprätta databaser inom sitt 
behörighetsområde och när detta 
specificeras i den lagstiftning som avses i 
artikel 1.2. De insamlade uppgifterna ska 
vara tillgängliga för alla marknadsaktörer 
och ska innehålla basfakta om 
registrerade marknadsaktörer, produkter, 
överträdelser och transaktioner om en 
skyldighet att lämna uppgifter specificeras 
i den lagstiftning som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 233
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Främja investerarskyddet, framför allt 
genom att inrätta en enhet som ska 
ansvara för genomförandet av 
harmoniserade EU-bestämmelser om 
produktinformation och 
försäljningsmetoder till alla icke-
professionella investerare för alla 
investeringsprodukter och tjänster riktade 
till denna grupp. EBA och EIOPA ska 
tillhandahålla allt nödvändigt stöd och 
samarbete så att ESMA kan utföra denna 
uppgift på ett korrekt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 234
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Främja investerarskyddet, framför allt 
genom att inrätta en enhet som ska 
ansvara för
– auktorisation och återkallande av 
auktorisation att saluföra en ny produkt, 
– kontroll av produktutvecklingen efter 
sex månaders saluföring, 
– säkerställande av ett harmoniserat 
genomförande av EU:s förordning om 
produktinformation och 
försäljningsmetoder (för alla icke-
professionella investerare för alla 
investeringsprodukter och tjänster riktade 
till denna grupp). 
EBA och EIOPA ska tillhandahålla allt 
nödvändigt stöd och samarbete så att 
ESMA kan utföra denna uppgift på ett 
korrekt sätt. 

Or. en

Motivering

ESMA bör ges ansvar för skyddet av investerare. Endast ett tillsynsorgan bör ansvara för 
denna uppgift. Detta tillvägagångssätt ligger närmast den så kallade twin peaks-modellen 
utan att radikalt ändra de tre föreslagna ESFS-förordningarna.
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Ändringsförslag 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Främja investerarskyddet, framför allt 
genom att säkerställa genomförandet av 
harmoniserade EU-bestämmelser om 
produktinformation och 
försäljningsmetoder för alla icke-
professionella investerare för alla icke-
professionella investeringsprodukter och 
tjänster. EBA och EIOPA ska 
tillhandahålla allt nödvändigt stöd och 
samarbete så att ESMA kan utföra denna 
uppgift på ett korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 236
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Reglera marknadsgaranterna för att 
säkerställa likviditet, konkurrenskraft och 
transparens.

Or. en

Motivering

Marknadsgaranternas fördelar får inte vara till förfång för investerarna.
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Ändringsförslag 237
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) När så är lämpligt, överta alla 
befintliga uppgifter från Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 238

Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Offentliggöra och regelbundet 
uppdatera information som rör dess 
verksamhetsområde på den egna 
webbplatsen i syfte att ge allmänheten
lättillgänglig information.

Or. en

Ändringsförslag 239
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) kräva att de behöriga nationella 
myndigheterna genomför stresstester 
baserade på gemensamma metoder,

Or. en
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Motivering

ESMA bör ha befogenhet att genomföra stresstester för att säkerställa systemets 
motståndskraft och inhämta relevant information på grundval av ett harmoniserat 
rapporteringsformat och harmoniserade metoder i enlighet med artikel 17.

Ändringsförslag 240
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Genomföra kollegiala utvärderingar av 
behöriga myndigheter i syfte att öka den 
inbördes överensstämmelsen mellan 
resultaten av tillsynen.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) förbjuda handel med vissa produkter 
eller vissa typer av transaktioner för att 
inte skada investerarskyddet, 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten inom hela 
eller delar av det finansiella systemet i 
unionen,

Or. en
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Ändringsförslag 242
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) främja samordnade åtgärder mellan 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 16, bland annat när det gäller 
utövandet av deras befogenheter som 
medlemmar av myndigheten att utforma 
gemensamma åtgärder för unionen för att 
hantera systemrisker och 
gränsöverskridande risker,

Or. en

Ändringsförslag 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) säkerställa förenlighet med direktiv 
2003/6/EG för att säkra investerarskyddet, 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten inom hela 
eller delar av det finansiella systemet i 
unionen, 

Or. en

Ändringsförslag 244
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) samla in nödvändig information om 
marknadsaktörer och marknadsstrukturer 
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för en full kartläggning,

Or. en

Ändringsförslag 245
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) direkt samla in nödvändig information 
om de finansiella instituten,

Or. en

Ändringsförslag 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) direkt samla in nödvändig information 
från de finansiella instituten,

Or. en

Motivering

För att uppfylla de mål som anges i artikel 1.4 måste ESMA ha tillgång till all relevant 
information från alla marknadsaktörer i syfte att kunna utföra lämplig mikrotillsyn av 
marknaderna. 
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Ändringsförslag 247
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) förbjuda handel med vissa produkter 
eller vissa typer av transaktioner för att 
inte allvarligt skada finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten inom hela eller delar av det 
finansiella systemet i unionen,

Or. en

Motivering

Förbud mot vissa produkter bör betraktas som en sista utväg om det finns allvarliga hot mot 
marknaderna.

Ändringsförslag 248
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) förbjuda handel med vissa produkter 
eller vissa typer av transaktioner för att 
inte allvarligt skada finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet, 
inbegripet investerarskyddet, eller 
stabiliteten inom hela eller delar av det 
finansiella systemet i unionen,

Or. en
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Ändringsförslag 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) samordna medlemmarnas insamling 
av nödvändig information från de 
finansiella instituten,

Or. en

Motivering

Marknaden för derivat är global och därför måste starka ramar införas så att EU kan 
samverka med infrastrukturer och marknadsaktörer utanför EU.

Ändringsförslag 250
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Myndigheten ska när den utövar sina 
befogenheter enligt punkt 2 första stycket 
led a och d ta hänsyn till den nationella 
lagstiftning som i medlemsstaterna 
överensstämmer med EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 251
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska 
personer eller verksamheter med 

utgår
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gemenskapsdimensioner utöva alla 
exklusiva tillsynsbefogenheter som den 
tilldelats genom de rättsakter som avses i 
artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 252
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings och 
verkställandebefogenheter enligt 
tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta 
ut avgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter. 
Myndigheten får använda de behöriga 
myndigheternas resurser och 
befogenheter för att utöva de exklusiva 
tillsynsbefogenheterna och genomföra 
utredningar.

Or. en
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Ändringsförslag 254
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter. 
Myndigheten ska nära samarbeta med de 
behöriga myndigheterna och utnyttja 
deras sakkunskap, resurser och 
befogenheter när den utövar de exklusiva 
tillsynsbefogenheterna och genomför 
utredningar.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör nära samarbeta med de behöriga myndigheterna. Det är mycket viktigt att 
den nya tillsynsstrukturen utnyttjar de behöriga myndigheternas sakkunskap, resurser och 
befogenheter för att utöva de exklusiva tillsynsbefogenheterna och genomföra utredningar. 

Ändringsförslag 255
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings- och 
verkställandebefogenheter i EU enligt 
tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta 
ut avgifter. 

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska utöva alla exklusiva 
tillsynsbefogenheter av centrala 
clearingorganisationer och 
kreditvärderingsinstitut i enlighet med
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1060/2009 av den 
16 september 2009 om 
kreditvärderingsinstitut.
__________
1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 257
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Befogenheter för de myndigheter i 
medlemsstaterna som hittills varit 
behöriga myndigheter och som är 

medlemmar av den europeiska 
myndigheten

För att uppfylla myndighetens mål ska de 
myndigheter i medlemsstaterna som 
hittills varit behöriga myndigheter och 
som är medlemmar av den europeiska 
myndigheten ha befogenheter att anta 
förebyggande och korrigerande 
tillsynsåtgärder. Dessa befogenheter, som 
gäller finansiella institut och som utövas 
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på ett proportionerligt sätt, inbegriper
a) begära och erhålla nödvändig 
information, 
b) införa krav avseende rapportering och 
offentliggörande, 
c) utföra inspektioner på plats,
d) anta tillsynsåtgärder (inbegripet 
åtgärder som gäller intressekonflikter, 
goda styrelseformer, likviditeter, 
provisioner, utdelningar och 
ersättningspolicy),
e) åtskilja eller separera banktjänsterna 
för allmänheten från handel och annan 
privat bankverksamhet vid händelse av 
större risker som utvärderats enligt 
gemensamma kriterier,
f) begränsa eller tillfälligt förbjuda vissa 
produkter eller vissa typer av 
transaktioner som direkt eller indirekt kan 
orsaka allvarliga fluktuationer på 
marknaderna eller störningar inom hela 
eller delar av Europeiska unionens 
finansiella system, de offentliga 
finanserna eller den reala ekonomin,
g) kräva att de finansiella instituten driver 
sin verksamhet via ett dotterbolag vid 
händelse av större interna risker som 
utvärderats enligt gemensamma kriterier,
h) utfärda avskräckande böter,
i) avsätta chefer och direktörer,
j) avsätta styrelseledamöter eller styrelsen,
k) ingripa tillfälligt i finansiella institut,
l) dra in fördelarna med begränsat ansvar 
för stora aktieinnehavare i finansiella 
institut om de förblir passiva när det 
gäller att skydda företagets intressen vid 
till exempel bristande transparens, 
oförsiktig utlåning eller inlåning eller 
allvarliga och systematiska överträdelser,
m) utvidga det finansiella ansvaret till 
chefer, direktörer eller finansiella institut 
som gör sig skyldiga till allvarliga och 
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systematiska överträdelser eller är 
delaktiga i dem, eller som har ett 
olämpligt system med incitament för sina 
tjänster, 
n) förvara, vid behov, chefernas och 
direktörernas förklaringar om intressen, 
verksamhet och tillgångar,
o) kräva utarbetandet av ett detaljerat 
system för problemlösning, som 
regelbundet ska uppdateras och som ska 
bestå av en strukturerad mekanism för 
snabbinsatser, omedelbara korrigerande 
åtgärder och en beredskapsplan vid 
konkurser,
p) upphäva licenser och dra in pass,
q) komma överens om protokoll för att så 
snabbt och systematiskt som möjligt 
uppnå samfällda reaktioner på EU-nivå i 
syfte att förebygga eller korrigera 
störningar på marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 258
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder Det enhetliga regelverket

Or. en
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Ändringsförslag 259
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. För att garantera en effektiv och 
enhetlig tillsyn på EU-nivå av finansiella 
institut ska kommissionen, med beaktande 
av internationella principer som godkänts 
av EU eller som ingår i 
EU-lagstiftningen, anta regelstandarder 
och godkänna tillsynsstandarder i syfte att 
utarbeta ett enhetligt regelverk för 
unionens finansiella tillsyn med hjälp av 
förordningar eller beslut.

Or. en

Ändringsförslag 260
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Det enhetliga regelverket ska
a) innehålla de definitioner som ingår i 
EU-lagstiftningen,
b) fastställa gemensamma kriterier för 
krav avseende rapportering och 
offentliggörande i EU-lagstiftningen,
c) tillhandahålla nödvändiga 
förutsättningar för att säkerställa 
effektiva samarbetsprocesser, inbegripet 
tillsynsmyndigheternas riskvärdering och 
informationsutbyte i enlighet med 
EU-lagstiftningen,
d) fastställa lämpliga regelstandarder och 
tillsynsstandarder för att kunna hantera 
tidiga varningar och rekommendationer 
från ESRB beträffande hela eller en stor 
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del av Europeiska unionen,
e) fastställa lämpliga regelstandarder och 
tillsynsstandarder för att kunna hantera 
gränsöverskridande risker som 
identifierats av myndigheten eller 
EU-institutionerna i hela eller en stor del 
av Europeiska unionen,
f) fastställa lämpliga regelstandarder och 
tillsynsstandarder för krav avseende 
rapportering, offentliggörande och tillsyn 
för högt belånade företag och 
investeringsinstrument med stor hävstång 
som är verksamma i hela EU för att 
förebygga systemrisker och korrigera 
gränsöverskridande risker. 

Or. en

Ändringsförslag 261
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande.

1. Myndigheten ska utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i denna förordning och i de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 eller på 
begäran av kommissionen. Tekniska 
standarder ska inte inbegripa politiska 
ställningstaganden och ska återspegla 
proportionalitetsprincipen. Myndigheten 
ska överlämna sina förslag till standarder
till kommissionen för antagande som 
delegerade akter (regelstandarder) eller 
godkännande som genomförandeakter 
(tillsynsstandarder) i enlighet med denna 
förordning och de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Förslagen till standarder ska 
samtidigt delges Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till standarder till 
kommissionen för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder för att komplettera och ändra 
delar som inte är väsentliga för de 
rättsakter som avses i artikel 1.2. De 
tekniska standarderna bidrar till det 
enhetliga regelverket, men utgör inte 
strategiska beslut och deras innehåll ska 
begränsas genom den lagstiftning de 
grundas på. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till standarder till 
kommissionen för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder för att komplettera och ändra 
delar som inte är väsentliga för de 
rättsakter som avses i artikel 1.2. Tekniska
standarder utgör inte strategiska beslut 
och deras innehåll ska begränsas genom 
den lagstiftning de grundas på. 

Or. en
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Ändringsförslag 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Tekniska standarder får inte utgöra 
strategiska beslut och deras innehåll ska 
begränsas genom den lagstiftning de 
grundas på. 

Or. en

Ändringsförslag 265
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till standarder till 
kommissionen för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2 
och 1.2a. Myndigheten ska överlämna sina 
förslag till standarder till kommissionen för 
godkännande. 

Or. en

Ändringsförslag 266
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat 

Innan så sker, ska den ha genomfört ett 
öppet offentligt samråd med alla 
intressenter och analyserat de möjliga 
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de möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget, utom då sådana samråd 
och analyser inte står i proportion till 
omfattningen och konsekvenserna av de 
tekniska standarder som avses eller i 
relation till hur brådskande ärendet är.
Myndigheten ska också begära ett 
yttrande eller råd från den 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader som avses i artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 267
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget, utom då sådana samråd 
och analyser inte står i proportion till 
omfattningen och konsekvenserna av de 
tekniska standarder som avses eller i 
relation till hur brådskande ärendet är. 

Or. en

Ändringsförslag 268
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
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sammanhanget. sammanhanget, utom då sådana samråd 
och analyser inte står i proportion till 
omfattningen och konsekvenserna av de 
tekniska standarder som avses eller i 
relation till hur brådskande ärendet är. 

Or. en

Ändringsförslag 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Myndigheten ska i tillämpliga fall 
genomföra ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analysera de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget före antagandet av förslag 
till tekniska standarder. Den 
intressentgrupp som avses i artikel 22 kan 
erbjuda sig att lämna yttrande eller råd 
under detta förfarande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Myndigheten ska genomföra ett öppet 
offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analysera de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget före antagandet av förslag 
till tekniska standarder. Myndigheten ska 
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också begära ett yttrande eller råd från 
den intressentgrupp för värdepapper och 
marknader som avses i artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 271
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Myndigheten ska genomföra ett öppet 
offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analysera de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget liksom deras användbarhet 
på EU:s marknad för finansiella tjänster 
föra antagandet av förslag till tekniska 
standarder. Myndigheten ska också 
begära ett yttrande eller råd från den 
bankintressentgrupp som avses i 
artikel 22.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utarbetandet av förslag till tekniska 
standarder ska myndigheten beakta alla 
de olika aktörerna på de finansiella 
marknaderna och hur standarderna 
inverkar på alla de olika 
marknadsaktörerna. 
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska överlämna sitt förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande och samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 274
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. 

Or. en

Motivering

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 
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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. 

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna, 
förkasta eller ändra det. Kommissionen 
får förlänga denna tidsfrist med en månad. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om sitt 
beslut och motivera detta. 

Or. en

Ändringsförslag 276
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna, delvis 
godkänna eller förkasta det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om sitt beslut och motivera detta. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ges befogenhet att ändra tekniska standarder. Standarderna är av 
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teknisk karaktär och bör därför endast utarbetas av sakkunniga inom ESA. Om standarderna 
skulle visa sig olämpliga av rättsliga skäl eller med hänsyn till den inre marknaden får
kommissionen förkasta den helt eller delvis.

Ändringsförslag 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna, delvis 
godkänna eller förkasta det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om sitt beslut och motivera detta. 

Or. en

Ändringsförslag 278
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till tekniska 
standarder godkänna förslagen till 
tillsynsstandarder om de är förenliga med 
EU-lagstiftningen. Kommissionen får 
inom denna period förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Kommissionen får anta
förslagen till tekniska standarder endast 
till viss del eller med ändringar om de 
utarbetades som regelstandarder.
Kommissionen får i båda fallen förlänga 
denna tidsfrist med en månad.

Or. en
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Ändringsförslag 279
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i Europeiska 
unionens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar. 

Or. en

Ändringsförslag 280
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får inte ändra innehållet i 
de tekniska standarder som utarbetats av 
myndigheten utan att detta först har 
samordnats med myndigheten, så som 
anges i denna artikel.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 282
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Kommissionen ska under alla 
omständigheter underrätta myndigheten,
Europaparlamentet och rådet om sitt 
beslut och ange skälen till detta. 

Or. en

Ändringsförslag 283
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri  Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna ska den föreslå motiverade 
ändringar och återsända förslagen till 
standarder till myndigheten. Myndigheten 
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detta. får ändra förslagen till standarder på 
grundval av kommissionens föreslagna 
ändringar och på nytt överlämna 
förslagen till standarder till 
kommissionen för godkännande. 

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 284
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Om kommissionen har för avsikt att inte 
godkänna standarderna eller att godkänna 
dem endast delvis eller med ändringar ska 
den sända tillbaka utkasten till standarder 
till myndigheten, med sina kommentarer 
och synpunkter. Myndigheten får ändra 
förslagen till standarder på grundval av 
kommissionens kommentarer och på nytt 
överlämna förslagen till standarder till 
kommissionen för godkännande.

Or. en
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Ändringsförslag 285
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Om kommissionen har för avsikt att inte 
godkänna standarderna ska den återsända 
förslagen till standarder till myndigheten, 
skriftligen förklara varför de strider mot 
Europeiska unionens allmänna intresse, 
varför de inte skulle överensstämma med 
proportionalitetsprincipen eller varför de 
hindrar integrationen av den inre 
marknaden.

Myndigheten ska inom sex veckor ändra 
förslagen tillstandarder med beaktande av 
kommissionens synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 286
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom en månad från 
mottagandet av de ändrade standarderna 
godkänna förslagen till standarder med de 
ändringar som föreslås av myndigheten 
eller förkasta dem, och den ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om sitt 
beslut och ange skälen till detta. 

Or. en

Motivering

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
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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.

Ändringsförslag 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom en månad från 
mottagandet av de ändrade standarderna 
godkänna förslagen till standarder med de 
ändringar som föreslås av myndigheten 
eller förkasta dem.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 288
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
regelstandarderna som delegerade akter i 
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enlighet med artiklarna 7a-7d i denna 
förordning och godkänna 
tillsynsstandarderna som 
genomförandeakter i enlighet med 
förfarandet i artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 7a–7d anta delegerade akter 
avsedda att fastställa de tekniska 
standarder som avses i punkt 1. Dessa 
akter ska ha formen av förordningar eller 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 290
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av 
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. När det föreskrivna förfarandet har 
fullgjorts ska standarderna offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning
under rubriken EU:s delegerade 
standarder eller EU:s 
genomförandestandarder.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det enhetliga regelverket ska 
uppdateras regelbundet och anpassas till 
ny EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 292
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I sin årsrapport ska myndigheten ange 
vilka nationella myndigheter som inte följt 
regelstandarderna och 
tillsynsstandarderna.

Or. en

Ändringsförslag 293
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta de regelstandarder 
som avses i artikel 7 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid, om inte 
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annat föreskrivs i den sektorsspecifika 
lagstiftningen. 
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i artiklarna 7b och 
7c.

Or. en

Ändringsförslag 294
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 7 får återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas, 
ska underrätta den andra institutionen 
och kommissionen i rimlig tid innan det 
slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen för 
detta.
3. Beslutet om återkallande får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. 
På Europaparlamentets eller rådets 
initiativ kan denna period förlängas med 
två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska 
akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som anges i den. 
Europaparlamentet och rådet får båda 
före utgången av denna period och i 
exceptionella och vederbörligen 
motiverade fall underrätta kommissionen 
om att de har beslutat att inte invända mot 
en delegerad akt. I sådana fall ska den 
delegerade akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft den dag som anges i den.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten ska 
den inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.

Or. en
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Ändringsförslag 296
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 
finansmarknadsaktörer.

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av EU-lagstiftningen, utfärda 
riktlinjer och rekommendationer riktade till 
behöriga myndigheter eller 
finansmarknadsaktörer. Inom områden där 
myndigheter genom lagstiftning ges 
befogenhet att utveckla tekniska 
standarder i enlighet med artikel 7, ska 
den utfärda riktlinjer och 
rekommendationer endast efter det att 
standarderna har antagits

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att riktlinjer och rekommendationer inte ersätter standarder i de fall 
lagstiftningen föreskriver standarder. Det handlar om rättslig säkerhet. I enlighet med det 
övergripande målet att införa ett stabilt enhetlig regelverket, bör dessutom incitamenten och 
lagstiftningsmandatet för de europeiska tillsynsmyndigheterna att föreslå standarder vara 
mycket starka.  

Ändringsförslag 297
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS, och därmed 
förhindra att de nationella myndigheterna 
eventuellt ”bjuder under varandra” 
genom att avsiktligt lätta på 
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riktade till behöriga myndigheter eller 
finansmarknadsaktörer.

tillsynsstandarderna för att öka 
konkurrenskraften för de egna finansiella 
centrumen, och säkerställa en gemensam, 
enhetlig och konsekvent tillämpning av 
EU-lagstiftningen, utfärda riktlinjer och 
rekommendationer riktade till behöriga 
myndigheter eller finansmarknadsaktörer. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra ett öppet 
offentligt samråd om riktlinjer och 
rekommendationer och analysera de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget. Myndigheten ska också 
begära ett yttrande eller råd från den 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader som avses i artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 299
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna och rekommendationerna 
ska offentliggöras på myndighetens 
webbplats.

Or. en
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Ändringsförslag 300
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska med alla 
tillgängliga medel söka följa dessa 
riktlinjer och rekommendationer.

De behöriga myndigheterna och 
finansmarknadsaktörerna ska med alla 
tillgängliga medel söka följa dessa 
riktlinjer och rekommendationer. 

Or. en

Ändringsförslag 301
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två månader från utfärdandet av en 
riktlinje eller rekommendation ska varje 
behörig myndighet besluta huruvida den 
avser att följa denna riktlinje eller 
rekommendation. Om en behörig 
myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer 
eller rekommendationer ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta. Myndigheten får, från fall till fall, 
besluta att offentliggöra sådana skäl som 
anges av en behörig myndighet. 

Or. en
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Ändringsförslag 302
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en riktlinje eller en rekommendation 
har utfärdats ska alla finansiella institut 
årligen rapportera på ett klart och 
detaljerat sätt om de följer den berörda 
riktlinjen eller rekommendationen.

Or. en

Ändringsförslag 303
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin årsrapport ska myndigheten ange 
vilka nationella myndigheter som inte 
följer de utfärdade riktlinjerna och 
rekommendationerna samt redogöra för 
hur myndigheten avser att tillse att 
behöriga myndigheter i framtiden 
kommer att följa dess rekommendationer 
och riktlinjer. Den ska också 
tillhandahålla denna information till de 
viktigaste finansmarknadsaktörerna.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet inte tillämpar 
dessa riktlinjer eller rekommendationer ska 
den underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Om en behörig myndighet inte tillämpar 
dessa riktlinjer eller rekommendationer ska 
den förklara skälen till detta för
myndigheten, som ska offentliggöra dem.

Or. en

Motivering

För att utöka tillämpningen av de tekniska standarderna bör man stärka principen om 
”efterlevnad eller förklaring”.


