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Ændringsforslag 171
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af en europæisk 
banktilsynsmyndighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed for banker

Or. en

Ændringsforslag 172
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 173
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Europa-Parlamentet har længe inden 
den finansielle krise regelmæssigt 
opfordret til, at alle aktører i højere grad 
blev sikret samme vilkår på EU-plan, og 
har samtidig gjort opmærksom på 
væsentlige mangler i EU-tilsynet med 
stadig mere integrerede finansielle 
markeder (i sin beslutning af 13. april 
2000 om meddelelse fra Kommissionen: 
Etablering af en ramme for de finansielle 
markeder: en handlingsplan1, af 25. 
november 2002 om reglerne for tilsyn med 
finansielle institutioner i Den Europæiske 
Union2, af 11. juli 2007 om politikken for 
finansielle tjenesteydelser (2005-2010) -
hvidbog3, af 23. september 2008 med 
henstillinger til Kommissionen om 
hedgefonde og private equity4, af 9. 
oktober 2008 med henstillinger til 
Kommissionen om Lamfalussy-
opfølgningen: den fremtidige 
tilsynsstruktur5, af 22. april 2009 om 
ændret forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om adgang til og
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed – Solvens II6

og af 23. april 2009 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
kreditvurderingsbureauer7).
___________
1 EFT C 40 af 7.2.2001, s. 453.
2 EUT C 25 E af 29.1.2004, s. 394.
3 EUT C 175 E af 10.7.2008, s. xx.
4 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 26.
5 EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 48.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0251.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0279.
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Or. en

Ændringsforslag 174
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den 2. april 2009 erklærede G20-
lederne i deres erklæring om den globale 
plan for genoprejsning og reform, at de 
vil træffe foranstaltninger for at bygge et 
stærkere og globalt mere ensartet tilsyns-
og lovgivningssystem for den fremtidige 
finansielle sektor, som kan støtte 
bæredygtig global vækst og tjene 
erhvervslivets og borgernes behov.

Or. en

Ændringsforslag 175
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den finansielle og økonomiske krise har 
skabt reelle og alvorlige risici for det indre 
markeds stabilitet. Genopretning og 
opretholdelse af et stabilt og pålideligt 
finansielt system er en absolut 
forudsætning for at bevare tilliden til og 
sammenhængen i det indre marked og 
således for at bevare og forbedre 
betingelserne for oprettelse af et fuldt 
integreret og velfungerende indre marked 
for finansielle tjenesteydelser. Desuden 
giver mere dybt integrerede finansielle 
markeder bedre muligheder for 
finansiering og risikospredning, og de 
forbedrer således økonomiernes evne til at 

5. Den finansielle og økonomiske krise har 
skabt reelle og alvorlige risici for det indre 
markeds og det finansielle systems
stabilitet. Genopretning og opretholdelse af 
et stabilt og pålideligt finansielt system på 
globalt og europæisk plan er en absolut 
forudsætning for at bevare tilliden til og 
sammenhængen i det indre marked og 
således for at bevare og forbedre 
betingelserne for oprettelse af et fuldt 
integreret og velfungerende indre marked 
for finansielle tjenesteydelser. Desuden 
giver mere dybt integrerede finansielle 
markeder bedre muligheder for 
finansiering og risikospredning, og de 
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modvirke kriser. forbedrer således økonomiernes evne til at 
modvirke kriser.

Or. es

Ændringsforslag 176
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Det europæiske finanstilsynssystem
(ESFS) bør være et integreret netværk af 
nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det almindelige 
daglige tilsyn med finansieringsinstitutter 
overlades til de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, og tilsynskollegier 
tildeles en central rolle i tilsynet med 
koncerner, der opererer på tværs af 
grænserne. Der bør også sikres bedre 
harmonisering samt konsekvent og ensartet 
anvendelse af de europæiske tilsynsregler 
og standarder for finansieringsinstitutterne 
og de finansielle markeder i hele EU. Der 
bør oprettes en europæisk 
tilsynsmyndighed for banker, en 
europæisk tilsynsmyndighed for 
forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger og en 
europæisk tilsynsmyndighed for 
værdipapirer (de europæiske 
tilsynsmyndigheder) samt et fælles udvalg 
for dem. Som europæisk myndighed for 
makrotilsyn fuldstændiggør Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici 
ESFS. Myndigheden udvikler sig i 
henhold til bedste praksis anerkendt på 
europæisk og internationalt plan. En af 
indfaldsvinklerne kunne være 
myndighedens oprettelse af et nyt niveau 
for direkte tilsyn. For at undgå 
internationale skævheder og for at styrke 
det europæiske finanstilsynssystem 
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evalueres og overvejes indførelsen af 
direkte tilsyn omhyggeligt med henblik på 
at tilføre merværdi til tilsynet med store 
finansieringsinstitutter, hvoraf mange har 
en global karakter og driver virksomhed i 
EU. Dette gælder frem for alt for alle de 
store finansieringsinstitutter, der driver 
engrosbankvirksomhed eller gennemfører 
andre aktiviteter, som kunne udgøre en 
systemisk risiko for det indre marked, og 
de systemiske finansieringsinstitutter, som 
er defineret og identificeret på 
internationalt niveau. Dette emne vil blive 
undersøgt yderligere i den første revision 
af nærværende forordning, jf. artikel 66, 
som vil finde sted senest tre år efter 
forordningens ikrafttræden.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med finansieringsinstitutter, der ikke har 
en EU-dimension, overlades til det 
nationale niveau. Tilsynskollegier udøver 
tilsyn med institutter med 
grænseoverskridende aktiviteter, der ikke 
har en EU-dimension. Myndigheden 
overtager gradvis tilsynet med institutter
med en EU-dimension. Der bør også sikres 
bedre harmonisering og ensartet 
anvendelse af tilsynsreglerne for 
finansieringsinstitutterne og de finansielle 
markeder i hele Fællesskabet. Der bør 
oprettes en europæisk tilsynsmyndighed
for banker, en europæisk 
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(de europæiske tilsynsmyndigheder). tilsynsmyndighed (forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger) og en 
europæisk tilsynsmyndighed (værdipapirer 
og markeder) samt De Europæiske 
Tilsynsmyndigheder (Det Fælles Udvalg). 
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici 
udgør en del af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem.

Or. en

Begrundelse

Bedre forklaring af teksten.

Ændringsforslag 178
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med finansieringsinstitutter overlades til 
det nationale niveau. Tilsynskollegier 
koordinerer tilsynet med 
grænseoverskridende institutter. Der bør 
også sikres bedre harmonisering og 
ensartet anvendelse af tilsynsreglerne for 
finansieringsinstitutterne og de finansielle 
markeder i hele Fællesskabet. Der bør 
oprettes en europæisk 
banktilsynsmyndighed, en europæisk 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger og en 
europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (de 
europæiske tilsynsmyndigheder).

Or. en
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Ændringsforslag 179
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Myndigheden fremmer økonomisk 
bæredygtighed og et stærkt europæisk 
finansielt marked med det formål at 
forbedre det indre markeds virkemåde og 
konkurrenceevne på grundlag af finansiel 
integration og ensartede vilkår, der 
forhindrer og korrigerer systemiske og 
grænseoverskridende risici, og som 
omfatter et højt, effektivt og konsekvent 
europæisk regulerings- og tilsynsniveau 
under hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige interesser, at hindre 
tilsynsarbitrage og garantere ensartede 
vilkår, at beskytte indskydere, investorer
og andre berørte parter samt de offentlige 
finanser; at sikre de finansielle markeders 
integritet, effektivitet, gennemsigtighed og 
ordnede virkemåde og deres bæredygtige 
interaktion med realøkonomien, at 
reducere den procykliske karakter af 
finans og opretholde det finansielle 
systems stabilitet, at sikre en problemfri 
gennemførelse af den monetære politik på 
markederne og sikre sporbarheden af 
kredit, at opnå ØMU's mål og at styrke 
den internationale koordinering af tilsyn til 
fordel for økonomien generelt, herunder 
også finansieringsinstitutter og andre 
interessenter, forbrugere og ansatte. Dens 
opgaver omfatter også fremme af 
tilsynsintegration og konvergens hen 
imod bedste praksis og rådgivning til EU's 
institutioner inden for bankvirksomhed, 
betalinger, regulering af og tilsyn med e-
penge samt relateret virksomhedsledelse 
og spørgsmål vedrørende revision og 
regnskabsaflæggelse. For at kunne opfylde 
sine målsætninger er det nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, at myndigheden er et 
europæisk organ med status som juridisk 
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person, og den bør have juridisk, 
administrativ og finansiel selvstændighed.

Or. en

Ændringsforslag 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
("myndigheden") har til formål at forbedre 
det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem 
et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige interesser med henblik på at 
hindre tilsynsarbitrage og sikre ensartede 
vilkår, at beskytte indskydere og 
investorer, at sikre de finansielle markeders 
integritet, effektivitet og ordnede 
virkemåde, at opretholde det finansielle 
systems stabilitet og styrke den 
internationale koordinering af tilsyn til 
fordel for økonomien generelt under 
hensyntagen til behovet for at styrke 
innovation og konkurrenceevne inden for 
det indre marked og sikre global 
konkurrenceevne, herunder også 
finansieringsinstitutter og andre 
interessenter, forbrugere og ansatte. Dens 
opgaver omfatter også fremme af 
tilsynskonvergens og rådgivning til EU's 
institutioner inden for bankvirksomhed, 
betalinger, regulering af og tilsyn med e-
penge samt relateret virksomhedsledelse 
og spørgsmål vedrørende revision og 
regnskabsaflæggelse. For at kunne opfylde 
sine målsætninger er det nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, at myndigheden er et 
fællesskabsorgan med status som juridisk 
person, og den bør have juridisk, 
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administrativ og finansiel selvstændighed.

Or. en

Begrundelse

Tager hensyn til behovet for at styrke konkurrenceevne og innovation, jf. Skinner-
betænkningen.

Ændringsforslag 181
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 182
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Et stærkt banktilsyn på EU-plan skal 
omfatte alle internationalt anerkendte 
centrale tilsynsprincipper. I henhold til 
det første princip på den liste over 
centrale principper for effektivt 
banktilsyn, som Baseludvalget for 
banktilsyn har vedtaget, kan effektivt 
banktilsyn kun sikres, hvis 
tilsynsmyndighederne har beføjelser til at 
behandle forhold vedrørende 
overensstemmelse med love samt 
sikkerhed og sundhed. Derfor er det 
nødvendigt klart at udpege og identificere 
de primære bekymringer med hensyn til 
banksystemets sikkerhed og sundhed på 
EU-plan, dvs. systemisk risiko (som global
risiko) og grænseoverskridende risiko 
(som europæisk risiko).

Or. en

Ændringsforslag 183
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. Forordningen benytter den definition 
af systemisk risiko, som er udarbejdet i 
fællesskab af Den Internationale 
Valutafond, Banken for Internationale 
Betalinger og Rådet for Finansiel 
Stabilitet, og som blev vedtaget den 28. 
oktober 2009 i rapporten til G20-landenes 
finansministre og centralbankchefer som 
svar på G20-ledernes anmodning i april 
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2009. I rapporten defineres systemisk 
risiko som en risiko for afbrydelse af 
finansielle tjenester, der (i) er forårsaget 
af en forringelse af hele eller dele af det 
finansielle system og (ii) kan have 
alvorlige negative konsekvenser for 
realøkonomien. Grundlæggende for 
definitionen er begrebet negative 
eksternaliteter, der følger af en afbrydelse 
eller et svigt hos et finansieringsinstitut, et 
marked eller et instrument. Alle typer 
finansielle formidlere, markeder og 
infrastrukturer kan potentielt være 
systemisk vigtige i en vis grad.

Or. en

Ændringsforslag 184
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c. Definitionen af grænseoverskridende 
risiko omfatter alle risici, der opstår som 
følge af økonomisk ubalance eller 
finansielle svigt i hele eller dele af EU, 
som potentielt kan have væsentlige 
negative konsekvenser for 
transaktionerne mellem økonomiske 
operatører i to eller flere medlemsstater, 
for det indre markeds funktion eller for de 
offentlige finanser i EU eller en af 
medlemsstaterne. Alle typer økonomiske 
og finansielle risici kan potentielt have en 
vis grænseoverskridende betydning.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. I betragtning af den horisontale 
karakter af direktiv 2005/60/EF berører 
denne forordning ikke de eksisterende 
institutionelle rammer i medlemsstaterne 
med hensyn til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og bekæmpelse af 
finansiering af terrorisme. Ved 
iværksættelse af foranstaltninger inden 
for rammerne af direktiv 2005/60/EF 
tager myndigheden den eksisterende 
ramme i betragtning og samarbejder efter 
behov med andre relevante organer.

Or. en

Ændringsforslag 186
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Det er hensigtsmæssigt, at 
myndigheden bidrager til at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde inden for 
indskudsgarantiordninger for at sikre ens 
vilkår og rimelig behandling af indskydere 
i hele Fællesskabet. Da 
indskudsgarantiordninger snarere er 
underkastet kontrol i medlemsstaterne end 
et lovmæssigt tilsyn, er det 
hensigtsmæssigt, at myndigheden kan 
udøve sine beføjelser i henhold til denne 
forordning for så vidt angår selve 
indskudsgarantiordningen og den 
institution, som administrerer ordningen.

13. Det er hensigtsmæssigt, at 
myndigheden bidrager til at sikre en 
konsekvent fremgangsmåde inden for 
indskudsgarantiordninger for at sikre ens 
vilkår og rimelig behandling af indskydere 
i hele Fællesskabet. Da 
indskudsgarantiordninger snarere er 
underkastet kontrol i medlemsstaterne end 
et lovmæssigt tilsyn, er det 
hensigtsmæssigt, at myndigheden kan 
udøve sine beføjelser i henhold til denne 
forordning for så vidt angår selve 
indskudsgarantiordningen og den 
institution, som administrerer ordningen.
Myndighedens rolle revideres, når en 
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europæisk indskudsgarantiordning 
etableres.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens rolle i forbindelse med indskudsgarantier skal genovervejes, når en europæisk 
indskudsgarantiordning etableres.

Ændringsforslag 187
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Med henblik på at opfylde 
myndighedens målsætninger og sikre et 
ensartet og effektivt tilsyn på europæisk 
plan skal myndighederne i 
medlemsstaterne, for så vidt de er 
kompetente myndigheder og medlem af 
myndigheden, gives en række beføjelser 
til at vedtage forebyggende og 
korrigerende tilsynsforanstaltninger, 
samtidig med at en fælles, koordineret og 
integreret indsats fremmes. Disse 
beføjelser skal udøves på en afpasset 
måde og omfatte kapacitet til at kræve og 
modtage tilstrækkelig information, 
pålægge krav om indberetning og 
offentliggørelse, gennemføre kontrol på 
stedet, vedtage strenge foranstaltninger 
(herunder foranstaltninger vedrørende 
interessekonflikter, god forvaltning, 
likviditet, hensættelser, dividende og 
aflønningspolitik), opdele eller adskille 
bankaktiviteter i detailleddet fra 
handelsaktiviteter og andre aktiviteter end 
levering af ydelser i tilfælde af relevant 
risiko vurderet i henhold til fælles 
kriterier, begrænse eller midlertidigt 
forbyde visse produkter eller 
transaktionstyper, der direkte eller 



PE439.457v01-00 16/78 AM\808174DA.doc

DA

indirekte kan forårsage uforholdsmæssig 
stor volatilitet på markederne eller 
resultere i forstyrrelser, pålægge 
finansieringsinstitutter at handle gennem 
datterselskaber i tilfælde, der kan 
begrundes i henhold til fælles kriterier, 
pålægge afskrækkende bøder, 
diskvalificere chefer og direktører, afsætte 
administrerende direktører eller 
bestyrelser, gribe midlertidigt ind i 
finansieringsinstitutter, ophæve fordelene 
ved begrænset ansvar for betydelige 
aktionærer i finansieringsinstitutter, hvis 
de er passive i forsvaret af virksomhedens 
interesser under kritiske omstændigheder, 
udvide det finansielle ansvar til parter, 
som er involveret i alvorlige 
overtrædelser, udsende erklæringer i 
relevante tilfælde med henblik på at sikre 
integritet og ansvar, anmode om 
nødplaner, annullere tilladelser, inddrage 
pas og indgå aftale om protokoller for 
formulering af en fælles og effektiv 
reaktion.

Or. en

Ændringsforslag 188
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b. Det fælles regelsæt er afgørende for 
at sikre konsekvent harmonisering og 
ensartet anvendelse af lovgivning, 
forskrifter og standarder inden for 
finansielle tjenesteydelser. Standarderne 
for regulering og tilsynsførelse, der ligger 
til grund for det fælles regelsæt, skal 
undgå tilsynsarbitrage og samtidig sikre 
ensartede vilkår og tilstrækkelig 
beskyttelse af bankindskydere, investorer 
og forbrugere i Europa. Det fælles 
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regelsæt beskriver definitioner, angiver 
fælles elementer for krav til indberetning 
og offentliggørelse og indeholder de 
nødvendige elementer med henblik på at 
sikre effektive samarbejdsprocesser, 
herunder risikovurdering og udveksling 
af oplysninger i overensstemmelse med 
den europæiske lovgivning. I 
udarbejdelsen af denne forordning
definerer det fælles regelsæt passende 
standarder for regulering og tilsynsførelse
for at håndtere tidlige advarsler og 
anbefalinger fra ESRB og håndtere de 
grænseoverskridende risici, der er udpeget 
af myndigheden eller de europæiske 
institutioner vedrørende hele eller en 
betydelig del af EU. Endvidere definerer 
det fælles regelsæt passende standarder 
for regulering og tilsynsførelse
vedrørende indberetning og 
offentliggørelse og strenge krav til 
relevante selskaber med høj gearing og 
investeringsinstrumenter med aktiviteter i 
hele EU med henblik på at hindre og 
korrigere systemiske og 
grænseoverskridende risici.

Or. en

Ændringsforslag 189
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af 
harmoniserede tekniske standarder inden 
for finansielle tjenesteydelser for også 
gennem et fælles regelsæt at sikre 
ensartede vilkår og passende beskyttelse 
af indskydere, investorer og forbrugere i 
hele Europa. Da myndigheden er i 
besiddelse af højtspecialiseret viden, er det 

14. Udkast til tekniske standarder skal 
vedtages af Kommissionen. Den kan 
vælge at forkaste dem helt eller delvist, 
hvis f.eks. udkast til tekniske standarder 
er uforenelige med EU's lovgivning, ikke 
overholder proportionalitetsprincippet 
eller er i strid med de grundlæggende 
principper for det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser, jf. EU's 
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rationelt og hensigtsmæssigt, at den inden 
for områder, som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser, således som de kommer til 
udtryk i den gældende 
fællesskabslovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

lovgivning om finansielle tjenesteydelser.
For at sikre en problemfri og hurtig 
vedtagelsesproces for disse standarder 
skal Kommissionen underlægges en 
tidsgrænse, når den afgør, om den vil 
vedtage, delvist vedtage eller forkaste dem.
Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører 
ikke Kommissionens beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290. Forhold vedrørende de tekniske 
standarder kræver ikke 
politikbeslutninger, og deres indhold skal 
fastlægges i EU-retsakter vedtaget på 
niveau 1. Myndighedens udvikling af 
udkast til standarder sikrer, at disse til 
fulde afspejler de nationale 
tilsynsmyndigheders specialiserede 
ekspertise.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 190
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af 
harmoniserede tekniske standarder inden 
for finansielle tjenesteydelser for også 
gennem et fælles regelsæt at sikre 
ensartede vilkår og passende beskyttelse 
af indskydere, investorer og forbrugere i 
hele Europa. Da myndigheden er i 

14. Da myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den på niveau 2 i 
Lamfalussy-processen (inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i EU-lovgivningen
eller efter anmodning fra Kommissionen) 
og på niveau 3 i Lamfalussy-processen 
(på eget initiativ), udarbejder udkast til 
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besiddelse af højtspecialiseret viden, er det 
rationelt og hensigtsmæssigt, at den inden 
for områder, som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser, således som de kommer til 
udtryk i den gældende 
fællesskabslovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

tekniske standarder i de tilfælde, der ikke 
kræver politikvalg og overholder 
proportionalitetsprincippet. Udkast til 
tekniske standarder, som skal vedtages af 
Kommissionen som forskriftsmæssige 
standarder, kan ændres af Kommissionen. 
Såfremt der er tale om tilsynsstandarder, 
skal Kommissionen godkende disse udkast 
til tekniske standarder, når de er i 
overensstemmelse med europæisk 
lovgivning, for at give dem juridisk 
bindende virkning. Kommissionen har 
beføjelse til at vedtage forskriftsmæssige 
standarder for finansielle tjenesteydelser 
som delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Tilsynsstandarderne skal 
godkendes som gennemførelsesretsakter i 
henhold til en procedure i medfør af 
artikel 291 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder kan der fastsættes en 
tidsfrist for både Kommissionens 
vedtagelse og godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
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hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Ved udvikling
af udkast til tekniske standarder skal 
myndigheden overholde 
proportionalitetsprincippet ved at tage 
finansieringsinstitutternes forskellige 
strukturer og risikoprofiler i betragtning.
Myndighederne skal navnlig sikre, at en 
unødvendig byrde ikke påføres 
demokratisk styrede kooperativer, som
spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
bekæmpe social udstødelse i 
lokalsamfundene. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af Kommissionen. 
Det vil være nødvendigt at foretage 
ændringer, f.eks. hvis udkastet til tekniske 
standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal tage højde for de forskellige forretningsmodeller, 
der anvendes i den finansielle sektor. Der bør ikke være forskellige tekniske standarder for 
den samme type finansieringsinstitut i medlemsstaterne, men de skal give mulighed for en vis 
fleksibilitet for at tage højde for, at der findes demokratisk styrede kooperativer, hvis 
forretningsmodeller er meget risikosky, og som spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
bekæmpe social udstødelse i lokalsamfundene.
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Ændringsforslag 192
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Disse 
standarder bør derfor ikke være i strid 
med lovgivningen i en medlemsstat, da en 
sådan lovgivning indikerer eksistensen af 
et politikvalg. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af Kommissionen
eller forkastes af Kommissionen i henhold 
til klare og gennemsigtige principper. Det 
vil være nødvendigt at forkaste et udkast, 
f.eks. hvis udkastet til tekniske standarder 
er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en



PE439.457v01-00 22/78 AM\808174DA.doc

DA

Ændringsforslag 193
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. De bør generelt ikke 
kunne ændres af Kommissionen, 
medmindre det kræves under særlige 
omstændigheder, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med EU-
lovgivningen, ikke er i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende EU-lovgivning. Kommissionen 
bør ikke ændre indholdet af tekniske 
standarder, som myndigheden har 
udarbejdet, uden forudgående 
koordinering med myndigheden. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal opfordres til kun at benytte beføjelsen til at ændre tekniske standarder, jf. 
artikel 7, som en sidste udvej. Hvis det ikke er tilfældet, kan ESA'ernes myndighed i 
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forbindelse med udvikling af standarder blive undermineret, og der kan opstå retlig 
usikkerhed for finansieringsinstitutterne.

Ændringsforslag 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. De bør ikke kunne ændres 
af Kommissionen. Kommissionen kan kun 
forkaste udkastet til tekniske standarder, 
hvis det er uforeneligt med EU-
lovgivningen, ikke er i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende EU-lovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 195
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 
foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces 
for disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

14. Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder skal vedtages af 
Kommissionen. De bør ikke kunne ændres 
af Kommissionen. Kommissionen kan kun 
forkaste udkastet til tekniske standarder, 
hvis det er uforeneligt med EU-
lovgivningen, ikke er i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende EU-lovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 196
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 197
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører ikke 
Kommissionens beføjelser til på eget 
initiativ at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser efter 
udvalgsproceduren på niveau 2 i 
Lamfalussy-processen som fastlagt i den 

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

relevante EU-lovgivning. Spørgsmålene 
vedrørende de tekniske standarder bør ikke 
kræve politikbeslutninger, og deres indhold 
skal præcist fastlægges i EU-retsakter
vedtaget på niveau 1. Tekniske standarder 
skal være forholdsmæssige og tage 
forskellene i finansieringsinstitutternes 
størrelse og kompleksitet i betragtning.
Hvis niveau 2-foranstaltninger
planlægges eller allerede findes, skal 
sådanne tekniske standarder respektere 
disse niveau 2-foranstaltninger og kun 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
disse foranstaltninger. Ved at lade 
myndigheden udvikle standarderne kan der 
drages fuld nytte af de nationale 
tilsynsmyndigheders specialviden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt ikke at indføre yderligere retlig usikkerhed for udformningen af standarder, jf. 
artikel 7, ved at begrænse brugen af disse standarder til de mest passende tilfælde: tekniske 
områder i stedet for områder, hvor der kræves politikbeslutninger.

Ændringsforslag 198
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører ikke 
Kommissionens beføjelser til på eget 
initiativ at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser efter 
udvalgsproceduren på niveau 2 i 
Lamfalussy-processen som fastlagt i den 
relevante fællesskabslovgivning. 
Spørgsmålene vedrørende de tekniske 
standarder kræver ikke politikbeslutninger, 
og deres indhold fastlægges i 
fællesskabsretsakter vedtaget på niveau 1. 

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

Mens tekniske standarder udviklet i 
henhold til denne bestemmelse skal 
omhandle institutter, der blot handler 
lokalt og uden EU-dimension, skal den 
overordnede indvirkning af tekniske 
standarder for hele branchen vurderes i 
hvert enkelt tilfælde. Ved at lade 
myndigheden udvikle standarderne kan der 
drages fuld nytte af de nationale 
tilsynsmyndigheders specialviden.

Or. en

Ændringsforslag 199
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

16. Inden for de områder, som ikke er 
omfattet af standarder for regulering og 
tilsynsførelse, bør myndigheden have 
beføjelser til at udstede ikke-bindende 
retningslinjer og henstillinger om 
anvendelse af EU-lovgivningen for at 
fremme bedste praksis. For at sikre 
gennemsigtighed og forbedre de nationale 
tilsynsmyndigheders og 
finansieringsinstitutternes overholdelse af 
disse retningslinjer og henstillinger, bør de 
nationale myndigheder være forpligtet til at 
anføre en begrundelse, hvis de ikke 
overholder disse retningslinjer og 
henstillinger, og finansieringsinstitutterne 
bør være forpligtet til at anføre, om de 
overholder disse retningslinjer og 
henstillinger, i deres indberetning.

Or. en
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Ændringsforslag 200
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 201
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Korrekt og fyldestgørende anvendelse 
af fællesskabslovgivningen er en 
fundamental forudsætning for de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, det finansielle 
systems stabilitet og for neutrale 
konkurrencevilkår for 
finansieringsinstitutter i Fællesskabet. Der 
bør derfor etableres en mekanisme, som 
myndigheden kan benytte i de tilfælde, 
hvor anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen er ukorrekt eller 

17. Korrekt og fyldestgørende anvendelse 
af EU-lovgivningen er en fundamental 
forudsætning for de finansielle markeders 
integritet, effektivitet og ordnede 
virkemåde, det finansielle systems stabilitet 
og for neutrale konkurrencevilkår for 
finansieringsinstitutter i Fællesskabet. Der 
bør derfor etableres en mekanisme, som 
myndigheden kan benytte i tilfælde af 
manglende anvendelse eller ukorrekt 
anvendelse, som er i strid med EU-
lovgivningen. Denne mekanisme bør finde 
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utilstrækkelig. Denne mekanisme bør finde 
anvendelse på områder, hvor der i 
fællesskabslovgivningen er fastsat klare og 
ubetingede forpligtelser.

anvendelse på områder, hvor der i EU-
lovgivningen er fastsat klare og ubetingede 
forpligtelser. Den bør generelt ikke finde 
anvendelse på områder, der udelukkende 
vedrører ukorrekt gennemførelse af EU-
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Mekanismen, jf. artikel 9, bør kun bruges ved anvendelse af standarder, der er i strid med 
lovgivningen, og ikke bruges generelt ved ukorrekt gennemførelse af EU-lovgivning. Formålet 
hermed er at minimere den retlige usikkerhed for markedsdeltagere, der har brug for at være 
sikker på brugen af processen, jf. artikel 9, med henblik på at sikre ensartede vilkår i hele EU.

Ændringsforslag 202
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Korrekt og fyldestgørende anvendelse 
af fællesskabslovgivningen er en 
fundamental forudsætning for de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, det finansielle 
systems stabilitet og for neutrale 
konkurrencevilkår for 
finansieringsinstitutter i Fællesskabet. Der 
bør derfor etableres en mekanisme, som 
myndigheden kan benytte i de tilfælde, 
hvor anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen er ukorrekt eller 
utilstrækkelig. Denne mekanisme bør finde 
anvendelse på områder, hvor der i 
fællesskabslovgivningen er fastsat klare og 
ubetingede forpligtelser.

17. Korrekt og fyldestgørende anvendelse 
af EU-lovgivningen er en fundamental 
forudsætning for de finansielle markeders 
integritet, gennemsigtighed, effektivitet og 
ordnede virkemåde, det finansielle systems 
stabilitet og for neutrale konkurrencevilkår 
for finansieringsinstitutter i EU. Der bør 
derfor etableres en mekanisme, som 
myndigheden kan benytte i de tilfælde, 
hvor anvendelsen af EU-lovgivningen er 
ukorrekt eller utilstrækkelig. Denne 
mekanisme bør finde anvendelse på 
områder, hvor der i EU-lovgivningen er 
fastsat klare og ubetingede forpligtelser.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 204
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. I ekstraordinære tilfælde, hvor den 
kompetente myndighed vedholdende 
undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som 
sidste udvej at vedtage beslutninger, der 
rettes til individuelle 
finansieringsinstitutter. Disse beføjelser 
bør begrænses til ekstraordinære tilfælde, 
hvor en kompetent myndighed ikke 
efterlever beslutninger, der er rettet til 
den, og hvor fællesskabslovgivningen 
finder direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter i henhold til 
gældende eller kommende EU-
forordninger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 205
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 206
Carl Haglund

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
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markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder 
inden for fællesskabslovgivningen, der 
finder direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på EU-plan. Rådet bør i 
samråd med ESRB og i relevante tilfælde 
med de europæiske tilsynsmyndigheder 
have beføjelser til at fastlægge, at der 
foreligger en krisesituation. Hvis en 
sådan krisesituation berører markedet 
generelt, bør myndigheden kunne kræve, 
at de nationale tilsynsmyndigheder 
gennemfører specifikke tiltag for at 
afhjælpe en krisesituation. Da afgørelsen 
af, om der foreligger en krisesituation, i 
stort omfang er en vurderingssag, bør 
denne beføjelse tillægges Kommissionen. 
For at sikre en effektiv reaktion på en 
krisesituation, hvis de kompetente 
nationale tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej og på 
grundlag af et klart mandat fra Rådet at 
vedtage beslutninger, som rettes direkte til 
det finansielle marked, med det formål at 
mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne.

Or. en

Begrundelse

EBA bør ikke have beføjelse til direkte at pålægge nationale kompetente myndigheder og 
individuelle banker beslutninger. Hvis krisesituationen berører markedet mere generelt, bør 
EBA have mulighed for at udstede foranstaltninger, som gælder direkte for de nationale 
myndigheder. De skal dog baseres på et mandat fra Rådet.

Ændringsforslag 207
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 

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

eller stabiliteten i det finansielle system i 
EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på EU-plan. Myndigheden 
bør derfor kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. I betragtning af 
spørgsmålets følsomhed kræver beføjelsen 
til at afgøre eksistensen af en 
krisesituation, at der udøves et skøn, og 
derfor bør denne beføjelse tillægges Rådet 
efter passende samråd med 
Kommissionen, ESRB og i relevante 
tilfælde de europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 208
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en 

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på fællesskabsplan. 
Myndigheden bør derfor kunne kræve, at 
de nationale tilsynsmyndigheder 
gennemfører specifikke tiltag for at 
afhjælpe en krisesituation. Beføjelsen til at 
fastlægge, at der foreligger en 
krisesituation, bør tillægges Rådet efter 
samråd med Kommissionen, ESRB og i 
relevante tilfælde de europæiske 
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effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder 
inden for fællesskabslovgivningen, der 
finder direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen til at fastlægge, at der foreligger en krisesituation, bør ikke tillægges 
Kommissionen på grund af konsekvenserne for medlemsstaterne og den rolle, som ESRB 
spiller i forbindelse med systemiske risici, og ESA'er bør ikke kunne træffe bindende 
beslutninger vedrørende individuelle institutter.

Ændringsforslag 209
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 

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

direkte til finansieringsinstitutter på de 
områder inden for EU-lovgivningen, der 
finder direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

Or. en

Ændringsforslag 210
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
EU kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på EU-plan. Myndigheden 
bør derfor kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici bør afgøre, om der 
foreligger en krisesituation. Kommissionen 
eller Rådet kan også vedtage en afgørelse 
om, at der foreligger en sådan situation 
eller andre begrundede omstændigheder, 
der kræver samme forstærkede reaktion 
fra institutionerne. For at sikre en effektiv 
reaktion på en krisesituation, hvis de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej at vedtage beslutninger, som rettes 
direkte til finansieringsinstitutter på de 
områder inden for EU-lovgivningen, der 
finder direkte anvendelse på dem, med det 
formål at mindske virkningerne af krisen 
og genoprette tilliden til markederne.

Or. en
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Ændringsforslag 211
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

21. Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici bør afgøre, om der 
foreligger en krisesituation.
Kommissionen bør erklære, at der 
foreligger en krisesituation, på grundlag 
af en anbefaling fra Det Europæiske Råd 
for Systemiske Risici. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 
for fællesskabslovgivningen, der finder 
direkte anvendelse på dem, med det formål 
at mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne.

Or. en

Begrundelse

ESRB er det mest passende organ til at fastslå, at der foreligger en krisesituation. Da 
afgørelsen af, om der foreligger en krisesituation, i stort omfang er en vurderingssag, er det i 
henhold til traktaten nødvendigt, at Kommissionen er den juridiske enhed, der træffer den 
endelige beslutning.
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Ændringsforslag 212
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser kræver en koordineret indsats 
for at håndtere eventuelle krisesituationer, eftersom en krise i én medlemsstat hurtigt kan 
brede sig over grænserne. Det er derfor nødvendigt, at ESRB får beføjelse til at fastlægge, at 
der foreligger en krisesituation.

ESRB har særdeles gode forudsætninger for at fastlægge potentielle krisesituationer, da det 
er et teknisk organ, som er oprettet med det formål at overvåge og vurdere potentielle trusler 
mod den finansielle stabilitet.
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Ændringsforslag 213
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a. Under hensyntagen til erklæringen 
om styrkelse af det finansielle system fra 
G20-ledernes topmøde i London den 2. 
april 2009, hvori de opfordrer til, at der 
fastlægges retningslinjer for og støtte til 
etablering af, drift af og deltagelse i 
tilsynskollegier, herunder gennem 
løbende fastlæggelse af de systemisk
vigtigste grænseoverskridende 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 214
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

22. For at sikre et effektivt tilsyn og en 
rimelig afvejning af de standpunkter, som 
indtages af de kompetente myndigheder i 
de forskellige medlemsstater, bør 
myndigheden med bindende virkning 
kunne bilægge tvister i 
grænseoverskridende tilfælde mellem 
disse kompetente myndigheder, herunder 
også i tilsynskollegierne. Der bør indføres 
en forligsfase, inden for hvilken de 
kompetente myndigheder har mulighed for 
at nå til enighed. Myndighedens 
kompetence bør også omfatte tvister om 
proceduren for eller indholdet af en 
kompetent myndigheds tiltag eller 
manglende tiltag i en medlemsstat.
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sektorspecifikke lovgivning om 
eksisterende forligsmekanismer skal 
overholdes. Undlader de pågældende 
nationale tilsynsmyndigheder at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på områder inden 
for fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem.

Or. en

Ændringsforslag 215
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at ESA'erne vedtager beslutninger, som er direkte bindende for 
individuelle finansieringsinstitutter. I lyset af at den nationale kompetente myndighed er 
ansvarlig for det daglige tilsyn med finansieringsinstitutterne, er det fra et juridisk synspunkt 
at foretrække, at ESA'erne tvinger de nationale myndigheder til at ændre markedspraksis efter 
en afgørelse i en mæglingsproces i henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 216
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

for fællesskabslovgivningen, som finder 
direkte anvendelse på dem. Hvis den 
relevante EU-lovgivning giver 
medlemsstaterne mulighed for at foretage 
et skøn, kan beslutninger, som 
myndigheden har truffet, ikke erstatte 
udøvelsen i overensstemmelse med EU-
lovgivningen af dette skøn.

Or. en

Ændringsforslag 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 218
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 219
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

I tilfælde af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder er intervention fra EBA nødvendig af 
hensyn til finansieringsinstitutternes retlige sikkerhed.

Ændringsforslag 220
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Krisen har tydeliggjort større 
mangler ved den eksisterende tilgang til 
tilsynet med grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter, navnlig de største 
og mest komplekse institutter, hvis 
konkurs kan føre til systemiske skader.
Disse mangler skyldes dels 
finansieringsinstitutternes forskellige 
aktivitetsområder og dels 
tilsynsorganerne. Førstnævnte opererer 
på et marked uden grænser, og 
sidstnævnte kontrollerer dagligt, om deres 
jurisdiktioner ophører ved de nationale 
grænser. For at tackle sådanne 
uoverensstemmelser er det nødvendigt at 
fremme en større tilsynskonvergens og 
-integration i EU og på internationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 221
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Krisen har vist manglerne ved de 
eksisterende bestemmelser for tilsyn med 
grænseoverskridende 
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finansieringsinstitutter. Dermed er der 
gode argumenter for en styrkelse af EU-
rammerne for et bedre samarbejde og en 
bedre samordning mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder, når det gælder 
overvågning af grænseoverskridende 
institutter.

Or. de

Begrundelse

Efter at krisen har vist manglerne ved tilsynet med grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter, er det nødvendigt med europæiske rammer, som sikrer en bedre 
samordning af de nationale tilsynsmyndigheder. 

Ændringsforslag 222
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22b. Ifølge Turner-rapporten, der blev 
offentliggjort i marts 2009, kan de 
eksisterende bestemmelser for det indre 
marked medføre uacceptable risici for 
indskyderne og skatteyderne, og de 
nuværende ordninger, som kombinerer 
filialernes pasrettigheder, tilsyn i 
hjemlandet og rent nationale 
indskudsgarantier, er ikke et forsvarligt 
grundlag for kommende regulering og 
tilsyn med europæiske 
grænseoverskridende detailbanker.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22c. Som det også understreges i Turner-
rapporten, kræver mere velfunderede 
ordninger enten øgede nationale 
beføjelser, hvilket indebærer et mindre 
åbent indre marked, eller en større grad 
af europæisk integration. En blanding af 
begge dele synes at være hensigtsmæssig. 
Det omfang, som flere nationale 
beføjelser er påkrævet i, vil afhænge af, 
hvor effektive "mere Europa"-
mulighederne kan være.

Or. en

Ændringsforslag 224
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22d. Den europæiske løsning kræver 
oprettelse af en ny EU-
institutionsstruktur, en uafhængig 
myndighed med retlige beføjelser, en 
normgiver og tilsynsførende inden for 
grænseoverskridende tilsyn, en styrkelse 
af tilsynskollegierne i tilsynet med 
grænseoverskridende institutter samt 
konsekvente og øgede tilsynsbeføjelser 
både på nationalt plan og EU-plan.

Or. en
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Ændringsforslag 225
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22e. Myndigheden bør have beføjelser til 
at fastlægge tilsynsstandarder for at 
fremme en ensartet anvendelse af det 
fælles regelsæt. Myndigheden bør 
ligeledes have en nøglerolle som 
sektorkoordinator og rådgivende organ 
for tilsynskollegierne med henblik på at 
strømline 
informationsudvekslingsprocessens 
funktion samt fremme konvergens og 
konsekvens i kollegierne ved EU-
lovgivningens gennemførelse. 
Myndigheden bør fungere som ledende 
koordinator i tilsynet med bankinstitutter, 
der opererer i Den Europæiske Union.
Myndigheden bør ligeledes have en 
juridisk bindende mæglerrolle for at løse 
konflikter mellem de kompetente 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 226
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 22 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22f. Tilsynskollegierne bør spille en vigtig 
rolle i det effektive, virkningsfulde og 
konsekvente tilsyn med 
grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter i EU. Det nytter 
ikke så meget at arbejde hen imod 
konvergens i de grundlæggende 
finansforordninger, hvis 
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tilsynspraksisserne stadig er opsplittede.
Som det påpeges i de Larosière-rapporten, 
skal konkurrenceforvridning og 
tilsynsarbitrage, der stammer fra 
forskellige tilsynspraksisser, undgås, 
eftersom det kan underminere den 
finansielle stabilitet – bl.a. ved at 
opmuntre til at lægge den finansielle 
aktivitet i lande med et lemfældigt tilsyn.
Tilsynssystemet skal opfattes som fair og 
afbalanceret. 

Or. en

Ændringsforslag 227
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. Der bør oprettes en europæisk 
finansiel beskyttelsesfond (fonden) med 
det formål at beskytte bankindskydere og 
institutter, der står over for 
vanskeligheder, når disse kan true 
stabiliteten af EU's indre marked for 
finansielle tjenester. Fonden bør 
finansieres gennem bidrag fra 
grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter, gennem 
gældsudstedelse fra fonden eller under 
særlige omstændigheder gennem bidrag 
fra de berørte medlemsstater i 
overensstemmelse med på forhånd aftalte 
kriterier (revideret aftalememorandum).
Bidragene til fonden bør erstatte 
bidragene til de nationale 
indskudsgarantiordninger.

Or. en
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Ændringsforslag 228
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. Der bør oprettes en europæisk 
indskudsgarantiordning med det formål at 
beskytte bankindskydere. Bidragene til 
denne fond bør gradvis erstatte bidragene 
fra de nationale 
indskudsgarantiordninger.

Or. en

Ændringsforslag 229
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. finder, at spørgsmålet om 
byrdefordeling skal løses for reelt at opnå 
et nyt europæisk tilsynssystem. Til det 
formål er en europæisk saneringsfond 
nødvendig i fremtiden for at beskytte det 
finansielle markeds stabilitet i tilfælde af 
krise på markedet; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at optrappe deres 
indsats på dette område;

Or. en

Begrundelse

Der skal indgås aftaler om byrdefordeling for at løse de problemer, der er forbundet med 
grænseoverskridende institutter. En europæisk saneringsfond kan bruges til at stabilisere 
institutter i tilfælde af alvorlige markedskriser. Denne fond skal dog klart adskilles fra enhver 
europæisk indskudsgarantiordning med henblik på at beskytte investorernes indskud.
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Ændringsforslag 230
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. En rapport, som Kommissionen så 
hurtigt som muligt forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet, bør analysere de 
foranstaltninger, der er nødvendige for en 
ny EU-ramme for krisestyring i 
banksektoren. Den bør navnlig undersøge 
muligheden for at oprette en europæisk 
finansiel beskyttelsesfond eller 
harmoniserede nationale fonde med det 
formål at beskytte bankindskydere og 
institutter, der står over for 
vanskeligheder, når disse kan true 
stabiliteten af EU's indre marked for 
finansielle tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 231
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. En rapport, som Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet, 
bør i et procyklisk perspektiv analysere 
internaliseringen af omkostningerne til 
det finansielle system. Alle relaterede 
forhold, f.eks. modposteringer og 
modkrav, dynamiske hensættelser, 
fastlæggelse af bidrag til ordninger, 
omfanget af omhandlede produkter og 
indskydere, effektiviteten af 
grænseoverskridende 
indskudsgarantiordninger og forbindelsen 
mellem indskudsgarantiordninger og 
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alternative metoder til tilbagebetaling af 
indskyderne, f.eks. udbetalingsordninger i 
krisesituationer og en europæisk finansiel 
beskyttelsesfond, bør også analyseres. Til 
denne rapport bør medlemsstaterne 
indsamle de relevante data og indgive dem 
til Kommissionen efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 232
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a. Myndigheden skal sikre, at de 
nationale indskudsordninger og fonde 
etableres og udformes på en tilstrækkelig 
måde, og er ansvarlig for at sikre, at alle 
institutter med en europæisk dimension 
bidrager til stabiliteten af det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Nationale indskudsordninger skal have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at beskytte kunder 
og institutter, også i forbindelse med grænseoverskridende forpligtelser.

Ændringsforslag 233
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 

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

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

Or. en



AM\808174DA.doc 53/78 PE439.457v01-00

DA

Ændringsforslag 234
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd 
underrettes om delegeringsaftaler, som 
forventes indgået, for om nødvendigt at 
kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne. Endelig skal den 
identificere og udbrede god praksis inden 
for delegering og delegeringsaftaler.

Or. it

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

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart 
retsgrundlag for denne uddelegering. 
Uddelegeringen af opgaver indebærer, at 
opgaverne udføres af en anden 
tilsynsmyndighed end den ansvarlige 
myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar træffer den nationale 
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget 
navn på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 

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

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

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal uddelegere tilsynet med institutter med en EU-dimension til de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 236
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

myndighedens beføjelser til at handle i 
krisesituationer bør den derfor varetage den 
generelle koordinering inden for ESFS. En 
særlig vigtig del af myndighedens 
aktiviteter bør være at lette udvekslingen af 
alle relevante oplysninger mellem de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 237
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

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

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Myndigheden bør gennemføre en økonomisk analyse med henblik på at underrette 
dechargemyndigheden om sine funktioner, jf. Skinner-betænkningen.

Ændringsforslag 239
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

29. I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden repræsentere EU i dialogen 
og samarbejdet med tilsynsmyndigheder 
uden for EU. De kompetente nationale 
myndigheder kan fortsætte med at bidrage 
til sådanne fora med hensyn til nationale 
emner og emner, der er relevante for 
deres egne funktioner og beføjelser i 
medfør af EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 240
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 241
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30. Myndigheden bør inden for sit 
kompetenceområde fungere som et 
uafhængigt rådgivende organ for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den 
bør kunne afgive udtalelse om 
tilsynsvurderinger af fusioner og 
overtagelser i henhold til direktiv 
2006/48/EF, ændret ved direktiv 
2007/44/EF.

30. Myndigheden bør inden for sit 
kompetenceområde fungere som et 
uafhængigt rådgivende organ for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den 
bør kunne afgive udtalelse om 
tilsynsvurderinger af fusioner og 
overtagelser i henhold til direktiv 
2006/48/EF, ændret ved direktiv 
2007/44/EF i de tilfælde, hvor dette 
direktiv kræver høring mellem de 
kompetente myndigheder fra to eller flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

En fusion er pr. definition institutionsspecifik og følsom over for markedet og kommercielle 
aspekter og skal hovedsagelig forblive et anliggende for de nationale og EU's 
konkurrencemyndigheder. ESA'ers mulighed for at rådgive om fusioner bør begrænses til 
tilfælde, hvor CRD kræver høring mellem de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 242
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 243
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Myndigheden bør have ret til at 
anmode om alle nødvendige oplysninger 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
For at undgå overlapning af de 
indberetningsforpligtelser, der er pålagt 
finansieringsinstitutterne, bør disse 
oplysninger almindeligvis gives af de 
nationale tilsynsmyndigheder, som er 
tættest på de finansielle markeder og 
finansieringsinstitutterne. Myndigheden
bør imidlertid have beføjelser til at anmode 
om oplysninger direkte fra 
finansieringsinstitutterne og andre parter, 
såfremt en national kompetent myndighed 
ikke leverer eller kan levere sådanne 
oplysninger inden for en rimelig frist. 
Medlemsstaternes myndigheder bør være 
forpligtet til at bistå myndigheden med at 
håndhæve sådanne direkte anmodninger.

31. Myndigheden bør have ret til at 
anmode om alle nødvendige oplysninger 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
For at undgå overlapning af de 
indberetningsforpligtelser, der er pålagt 
finansieringsinstitutterne, bør disse 
oplysninger almindeligvis gives af de 
nationale tilsynsmyndigheder, som er 
tættest på de finansielle markeder og 
finansieringsinstitutterne. Myndigheden 
bør imidlertid som en sidste udvej i 
objektivt verificerbare tilfælde af 
markedsforvridninger have beføjelser til at 
anmode om oplysninger direkte fra 
finansieringsinstitutterne og andre parter, 
såfremt en national kompetent myndighed 
ikke leverer eller kan levere sådanne 
oplysninger inden for en rimelig frist. Det 
relevante finansieringsinstitut bør dog 
have ret til at udtale sig om fordelene ved 
en direkte informationsanmodning fra 
myndigheden.

Or. en
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Begrundelse

Beføjelsen til at anmode om information fra individuelle institutter bør kun udnyttes af ESA'er 
i begrænsede krisesituationer for at undgå, at den misbruges på bekostning af opbygning af 
tillid mellem de nationale kompetente myndigheder og ESA'erne. Det berørte 
finansieringsinstitut bør også have mulighed for at udtale sig om fordelene ved en individuel 
anmodning.

Ændringsforslag 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bedre forklaring af teksten.
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Ændringsforslag 245
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

33. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
banktjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for banker 
skal bestå af mindst 15 repræsentanter for 
forbrugere og brugere, fem uafhængige 
anerkendte akademikere og 10 
repræsentanter fra sektoren og dens 
ansatte. Interessentgruppen for banker bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 246
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Når det er relevant, bør myndigheden 33. Myndigheden bør høre berørte parter 
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høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der ligeligt
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
banktjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for banker bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

angående tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger og give dem 
en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Inden der vedtages 
udkast til tekniske standarder, 
retningslinjer og anbefalinger, bør 
myndigheden gennemføre en 
konsekvensanalyse med henblik på at 
sikre, at bedste praksis for regulering af 
høj kvalitet overholdes. For at 
tilvejebringe effektiv ekstern assistance 
bør der nedsættes en interessentgruppe for 
banker, der på en passende måde
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), fagforeninger, 
akademikere og forbrugere og andre 
private brugere af banktjenesteydelser, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for banker bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller EU-
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Når det er relevant, bør myndigheden 33. Myndigheden bør høre berørte parter 
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høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der ligeligt 
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
banktjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for banker bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

angående tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger og give dem 
en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Inden der vedtages 
udkast til tekniske standarder, 
retningslinjer og anbefalinger, bør 
myndigheden gennemføre en 
konsekvensanalyse. Af effektivitetshensyn 
bør der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der ligeligt 
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), fagforeninger, 
akademikere og forbrugere og andre 
private brugere af banktjenesteydelser, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for banker bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller EU-
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal gennemføre en konsekvensanalyse, inden der vedtages udkast til tekniske 
standarder, jf. Skinner-betænkningen.

Ændringsforslag 248
Thijs Berman

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 

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

foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der ligeligt 
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), fagforeninger, 
akademikere, forbrugerorganisationer og 
andre private brugere af 
banktjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for banker bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Fagforeninger og forbrugerorganisationer er organiserede repræsentanter for medarbejdere 
og forbrugere. På grund af deres indgående viden om tværsektorale aktiviteter er de bedst 
egnet til at beskytter medarbejdernes og forbrugernes interesser i interessentgruppen.

Ændringsforslag 249
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der ligeligt 
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 

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

som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), andelsbanker, deres 
ansatte og forbrugere og andre private 
brugere af banktjenesteydelser, herunder 
også SMV'er. Interessentgruppen for 
banker bør aktivt fungere som en 
grænseflade med andre brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser, som er 
nedsat ved kommissions- eller 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 250
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

33. Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der i 
passende forhold repræsenterer 
Fællesskabets kreditinstitutter og 
investeringsselskaber fra forskellige 
medlemsstater, i forskellige størrelser og 
fra forskellige banksektorer (herunder 
eventuelt institutionelle investorer og andre 
finansieringsinstitutter, som selv benytter 
finansielle tjenesteydelser), deres ansatte 
og forbrugere og andre private brugere af 
banktjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for banker bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Interessentgruppen for banker skal primært sammensættes af repræsentanter for 
banksektoren. Gruppen skal være forskelligartet og bestå af repræsentanter for både lokale 
og grænseoverskridende institutter og forskellige forretningsmodeller.

Ændringsforslag 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

33. Myndigheden skal give berørte parter 
mulighed for at blive hørt angående 
myndighedens arbejde og give dem en 
rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for banker, der ligeligt 
repræsenterer Fællesskabets 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
banktjenesteydelser, herunder også 
SMV'er. Interessentgruppen for banker bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

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



PE439.457v01-00 68/78 AM\808174DA.doc

DA

Ændringsforslag 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a. Nonprofitorganisationer er 
sammenlignet med velfunderede 
industrirepræsentanter med gode 
forbindelser marginaliserede i debatten 
om fremtiden for finansielle 
tjenesteydelser og den tilsvarende 
beslutningsproces. Der skal kompenseres 
for denne ulempe gennem tilstrækkelig 
finansiering til deres repræsentanter i 
interessentgruppen for banker.

Or. en

Ændringsforslag 253
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 254
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det anføres ikke i Kommissionens forslag, hvornår en beslutning indvirker på det nationale 
finanspolitiske ansvar. Der skal skabes retlig sikkerhed i forbindelse med begrebet 
"finanspolitisk ansvar" med henblik på at sikre ensartede vilkår for de nationale myndigheder 
og deltagerne på de finansielle markeder i hele EU. Klare retningslinjer for, hvornår der er 
tale om en indvirkning på det finanspolitiske ansvar, skal defineres og aftales i fællesskab.

Ændringsforslag 256
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34a. Uanset medlemsstaternes særlige 
ansvar i krisesituationer bør Europa-
Parlamentet, hvis en medlemsstat vælger 
at påberåbe sig beskyttelsen, underrettes 
samtidig med myndigheden, Rådet og 
Kommissionen. Medlemsstaten bør 
endvidere begrunde, hvorfor den 
påberåber sig beskyttelsen. Myndigheden 
bør i samarbejde med Kommissionen 
fastlægge, hvilke skridt der efterfølgende 
skal tages.

Or. en

Begrundelse

Bedre forklaring af teksten.

Ændringsforslag 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

38. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af Europa-Parlamentet efter en åben 
udvælgelsesprøve, som administreres af 
Kommissionen, og Kommissionens 
efterfølgende udarbejdelse af en liste over 
ansøgere, bør repræsentere myndigheden. 
Myndighedens ledelse varetages af en 
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og bestyrelsens møder uden stemmeret. administrerende direktør, der bør have ret 
til at deltage i tilsynsrådets og bestyrelsens 
møder uden stemmeret.

Or. en

Begrundelse

For at understrege Parlamentets betydning i forbindelse med udvælgelsen af formanden for 
myndigheden.

Ændringsforslag 259
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

38. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af Europa-Parlamentet efter en åben 
udvælgelsesprøve, som administreres af 
Kommissionen, og Kommissionens 
efterfølgende udarbejdelse af en liste over 
ansøgere, bør repræsentere myndigheden. 
Myndighedens ledelse varetages af en 
administrerende direktør, der bør have ret 
til at deltage i tilsynsrådets og bestyrelsens 
møder uden stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 260
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. En fuldtidsansat formand, der udvælges 
af tilsynsrådet på grundlag af en åben 
udvælgelsesprøve, bør repræsentere 
myndigheden. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 

38. En fuldtidsansat formand, der 
udnævnes af Europa-Parlamentet efter en 
åben udvælgelsesprøve, som
administreres af tilsynsrådet, bør 
repræsentere myndigheden. Myndighedens 
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der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

ledelse varetages af en administrerende 
direktør, der bør have ret til at deltage i 
tilsynsrådets og bestyrelsens møder uden 
stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 261
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 262
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39. For at sikre konsistens i de europæiske 
tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af 
sektorer bør disse myndigheder foretage en 
nøje koordinering i et fælles udvalg af 
europæiske tilsynsmyndigheder og 

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

udvalg) ("det blandede rådgivende 
udvalg") og fastlægge fælles holdninger, 
hvor det er relevant. Det blandede 
rådgivende udvalg bør koordinere 
funktionerne i de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder i forbindelse med 
finansielle konglomerater. Hvor det er 
relevant, bør beslutninger, som også falder 
ind under kompetenceområdet for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikring 
og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder), vedtages af 
de relevante europæiske 
tilsynsmyndigheder samtidigt og med 
samme indhold. Det blandede rådgivende 
udvalg ledes af formændene for de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder med 
rotation hvert år. Formanden for det 
blandede rådgivende udvalg bør være
næstformand for Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici. Det blandede 
rådgivende udvalg får et permanent 
sekretariat med personale, der er udlånt 
fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder, 
for at give mulighed for uformel 
udveksling af oplysninger og udvikling af 
en fælles kulturel strategi på tværs af de 
tre europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at rollen for det blandede udvalg, jf. Kommissionens forslag, defineres og 
forklares tilstrækkeligt. Det blandede udvalg skal fremme udveksling af oplysninger mellem 
ESA'er og understøtte fælles læring mellem ESA'erne. Det bør have et fuldtidssekretariat, der 
kan bistå det i dets opgaver, som kan omfatte tilsyn med finansielle konglomerater, og som 
kan give et mikroøkonomisk billede af de ECB-ansattes makroøkonomiske fokus i ESRB-
sekretariatet.
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Ændringsforslag 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

39. For at sikre konsistens i de europæiske 
tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af 
sektorer bør disse myndigheder foretage en 
nøje koordinering gennem de europæiske 
tilsynsmyndigheder (blandet rådgivende 
udvalg) ("det blandede rådgivende 
udvalg") og fastlægge fælles holdninger, 
hvor det er relevant. Det blandede 
rådgivende udvalg bør koordinere 
funktionerne i de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder i forbindelse med 
finansielle konglomerater. Hvor det er 
relevant, bør beslutninger, som også falder 
ind under kompetenceområdet for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikring 
og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder), vedtages af 
de relevante europæiske 
tilsynsmyndigheder samtidigt og med 
samme indhold. Det blandede rådgivende 
udvalg ledes af formændene for de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder med 
rotation hvert år. Formanden for det 
blandede rådgivende udvalg bør være 
næstformand for Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici. Det blandede 
rådgivende udvalg får et permanent 
sekretariat med personale, der er udlånt 
fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder, 
for at give mulighed for uformel 
udveksling af oplysninger og udvikling af 
en fælles kulturel strategi på tværs af de 
tre europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Begrundelse

For at styrke det blandede udvalgs rolle i myndighedernes koordinering, jf. Skinner-
betænkningen.

Ændringsforslag 264
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

41. For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget gennem en 
separat budgetpost heri. EU's 
budgetprocedure bør finde anvendelse, for 
så vidt angår EU's bidrag. Revision af 
regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 265
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

41. For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra gebyrer, der 
betales direkte af finansieringsinstitutter. 
Fællesskabets budgetprocedure bør finde 
anvendelse for så vidt angår Fællesskabets 
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bidrag. Revision af regnskaberne bør 
foretages af Revisionsretten.

bidrag. Revision af regnskaberne bør 
foretages af Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 266
Carl Haglund

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Det er af stor betydning, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger beskyttes. Det bør 
desuden sikres, at oplysninger, der 
udveksles inden for netværket, behandles 
fortroligt.

44. Det er af stor betydning, at 
kommercielt følsomme og andre fortrolige 
oplysninger beskyttes. Oplysninger, der 
stilles til rådighed for myndigheden og 
udveksles inden for netværket, bør 
underlægges strenge og effektive regler 
om tavshedspligt.

Or. en

Ændringsforslag 267
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Det er af stor betydning, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger beskyttes. Det bør 
desuden sikres, at oplysninger, der 
udveksles inden for netværket, behandles 
fortroligt.

44. Det er af stor betydning, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger beskyttes. 
Oplysninger, der stilles til rådighed for 
myndigheden og udveksles inden for 
netværket, bør underlægges strenge og 
effektive regler om tavshedspligt.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af markedsfølsomheden af virksomhedsspecifikke data er det afgørende, at 
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ESA'erne etablerer sikre systemer til indsamling, lagring og overførsel heraf. Der findes helt 
klart et behov for forbedret informationsudveksling for at forbedre forståelsen af systemiske 
risici. Men det er vigtigt ikke at undergrave markedets sikkerhed gennem en potentiel 
afsløring af følsomme og fortrolige oplysninger, der kan forstyrre finansmarkedernes korrekte 
funktion.

Ændringsforslag 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Det er af stor betydning, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger beskyttes. Det bør 
desuden sikres, at oplysninger, der 
udveksles inden for netværket, behandles 
fortroligt.

44. Det er af stor betydning, at 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger beskyttes. 
Oplysninger, der stilles til rådighed for 
myndigheden og udveksles inden for 
netværket, bør underlægges strenge og 
effektive regler om tavshedspligt.

Or. en

Begrundelse

Det skal kræves, at myndigheden overholder klare regler med henblik på at beskytte 
fortroligheden ved indsamling, lagring og overførsel af virksomhedsspecifikke oplysninger.


