
AM\808174SV.doc PE439.457v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2009/0142(COD)

26.3.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
171 - 268
Skäl
Förslag till betänkande
José Manuel García-Margallo y Marfil
(PE438.408v01-00)

Inrättande av en europeisk bankmyndighet

Förslag till förordning
(KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))



PE439.457v01-00 2/79 AM\808174SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\808174SV.doc 3/79 PE439.457v01-00

SV

Ändringsförslag 171
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av en europeisk bankmyndighet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av en europeisk 
banktillsynsmyndighet

Or. en

Ändringsförslag 172
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under finanskrisen 2007/2008 
framträdde betydande brister i den 
finansiella tillsynen, både i fråga om 
enskilda fall som när det gäller det 
finansiella systemet som helhet. De 
nationellt baserade tillsynsmodellerna har 
inte hållit jämna steg med den faktiska 
utvecklingen på de integrerade och 
sammanflätade europeiska finansiella 
marknaderna, där många finansiella företag 
opererar över nationsgränserna. Genom 
krisen uppdagades brister när det gäller 
samarbete, samordning, konsekvens i 
tillämpningen av EG-lagstiftningen och 
ömsesidigt förtroende mellan de nationella 
tillsynsorganen.

1. Under finanskrisen 2007/2008 
framträdde betydande brister i den 
finansiella tillsynen, både i fråga om 
enskilda fall som när det gäller det 
finansiella systemet som helhet. De 
nationellt baserade tillsynsmodellerna har 
inte hållit jämna steg med den finansiella 
globaliseringen och den faktiska 
utvecklingen på de integrerade och 
sammanflätade europeiska finansiella 
marknaderna, där många finansiella företag 
opererar över nationsgränserna. Genom 
krisen uppdagades brister när det gäller 
samarbete, samordning, konsekvens i 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
ömsesidigt förtroende mellan de nationella 
tillsynsorganen.

Or. en
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Ändringsförslag 173
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Redan långt före finanskrisen hade 
Europaparlamentet regelbundet krävt en 
förstärkning av lika villkor för alla 
aktörer på EU-nivå samtidigt som viktiga 
brister i EU:s tillsyn av allt mer 
integrerade finansmarknader hade pekats 
ut (i dess resolutioner av den 
13 april 2000 om kommissionens 
meddelande ”Att genomföra 
handlingsramen för finansmarknaderna: 
en handlingsplan”1, av den 
25 november 2002 om tillsynsregler i 
Europeiska unionen2, av den 11 juli 2007 
om politiken på området finansiella 
tjänster (2005–2010) – vitbok3, av den 
23 september 2008 med 
rekommendationer till kommissionen om 
hedgefonder och private equity4, av den 
9 oktober 2008 med rekommendationer 
till kommissionen om uppföljningen av 
Lamfalussyprocessen: framtida 
tillsynsstrukturer5, av den 22 april 2009 
om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet 
(omarbetning)6 och av den 23 april 2009 
om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om 
kreditvärderingsinstitut7).
____________________
1 EGT C 40, 7.2.2001, s. 453. 
2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 EUT C 175 E, 10.7.2008.
4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6 Antagna texter, P6_TA(2009)0251.
7 Antagna texter, P6_TA(2009)0279.
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Or. en

Ändringsförslag 174
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den 2 april 2009 förklarade 
G20-ländernas ledare i sitt uttalande ”The 
Global Plan for Recovery and Reform” att 
”vi kommer att vidta åtgärder för att 
bygga upp en starkare, mer globalt 
konsekvent regelram för framtidens 
finanssektor, vilken kommer att stödja en 
hållbar global tillväxt och tjäna 
företagens och medborgarnas behov”. 

Or. en

Ändringsförslag 175
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den finansiella och ekonomiska krisen 
har skapat påtagliga allvarliga risker för 
stabiliteten på den inre marknaden. Att ett 
stabilt och tillförlitligt finansiellt system 
återställs och upprätthålls är en absolut 
första förutsättning för att bevara 
förtroendet för den inre marknaden och 
dess enhetliga funktion och för att bevara 
och förbättra förutsättningarna för en fullt 
ut integrerad fungerande inre marknad för 
finansiella tjänster. Djupare, mer 
integrerade finansiella marknader ger 
dessutom större möjligheter till 
diversifiering av finansiering och risker 
och bidrar därför till att öka kapaciteten för 

5. Den finansiella och ekonomiska krisen 
har skapat påtagliga allvarliga risker för 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
på den inre marknaden. Att ett stabilt och 
tillförlitligt finansiellt system återställs och 
upprätthålls på global och europeisk nivå 
är en absolut första förutsättning för att 
bevara förtroendet för den inre marknaden 
och dess enhetliga funktion och för att 
bevara och förbättra förutsättningarna för 
en fullt ut integrerad fungerande inre 
marknad för finansiella tjänster. Djupare, 
mer integrerade finansiella marknader ger 
dessutom större möjligheter till 
diversifiering av finansiering och risker 
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att absorbera ekonomiska chocker. och bidrar därför till att öka kapaciteten för 
att absorbera ekonomiska chocker.

Or. en

Ändringsförslag 176
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. ESFS bör vara ett integrerat nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den normala dagliga 
tillsynen över finansiella institut ligga kvar 
hos medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och tilldelar 
tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen 
över gränsöverskridande företagsgrupper. 
Man bör också skapa större harmonisering 
och konsekvens och enhetlighet i 
tillämpningen av bestämmelserna om 
finansiella institut och marknader i hela 
unionen. En europeisk 
banktillsynsmyndighet bör inrättas, 
samtidigt med motsvarande 
tillsynsmyndigheter för försäkringar och 
tjänstepensioner respektive värdepapper 
och marknader (nedan kallade de 
europeiska tillsynsmyndigheterna) liksom 
en gemensam kommitté för dem. 
Europeiska systemrisknämnden 
kompletterar, som EU-myndighet för 
makrotillsyn, ESFS. Myndigheten ska 
utvecklas i enlighet med bästa praxis på 
EU-nivå och internationell nivå. En 
sådan strategi kan vara inrättandet av en 
ny nivå för direkttillsyn som utövas av 
myndigheten. För att undvika 
snedvridningar på internationell nivå och 
för att stärka ESFS bör införandet av 
direkttillsyn bedömas och övervägas 
ingående så att det ger ett mervärde till 
tillsynen av stora finansinstitut, varav 



AM\808174SV.doc 7/79 PE439.457v01-00

SV

många har global karaktär och verkar 
inom EU. Detta gäller framför allt för 
stora finansinstitut som bedriver 
bankrörelse inriktad på stora företags-
eller organisationskunder eller annan 
känslig verksamhet som skulle kunna 
utgöra en systemrisk på den inre 
marknaden, och systemrelevanta 
finansinstitut som har definierats och 
identifierats på internationell nivå. Denna 
fråga ska studeras ytterligare i den första 
översynen av denna förordning, i enlighet 
med artikel 66, vilken ska äga rum senast 
tre år efter dess ikraftträdande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. ESFS bör vara ett nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den dagliga tillsynen 
över finansiella institut som saknar 
EU-dimension ligga kvar på nationell nivå. 
Tillsynskollegier ska utöva tillsyn över 
institut med gränsöverskridande 
verksamhet som saknar EU-dimension. 
Myndigheten ska gradvis ta över tillsynen 
av institut med EU-dimension. Man bör 
också skapa större harmonisering och 
enhetlighet i tillämpningen av 
bestämmelserna om finansiella institut och 
marknader i hela gemenskapen. En 
europeisk bankmyndighet bör inrättas, 
samtidigt med motsvarande myndigheter 
för försäkringar och tjänstepensioner 
respektive värdepapper och marknader, 
samt en europeisk tillsynsmyndighet 
(gemensam kommitté). Europeiska 
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systemrisknämnden ska utgöra en del av 
ESFS.

Or. en

Motivering

Bättre förklaring av texten.

Ändringsförslag 178
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. ESFS bör vara ett nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den dagliga tillsynen 
över finansiella institut ligga kvar på 
nationell nivå. Tillsynskollegierna bör 
samordna tillsynen över 
gränsöverskridande institut. Man bör 
också skapa större harmonisering och 
enhetlighet i tillämpningen av 
bestämmelserna om finansiella institut och 
marknader i hela gemenskapen. En 
europeisk bankmyndighet bör inrättas, 
samtidigt med motsvarande myndigheter 
för försäkringar och tjänstepensioner 
respektive värdepapper och marknader 
(nedan kallade de europeiska 
tillsynsmyndigheterna).

Or. en
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Ändringsförslag 179
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Europeiska bankmyndigheten (nedan 
kallad (den europeiska) myndigheten) bör 
agera i syfte att förbättra den inre 
marknadens funktion, bland annat genom 
att säkerställa en hög grad av effektiv och 
konsekvent reglering och tillsyn med 
beaktande av samtliga medlemsstaters 
specifika intressen till skydd för insättare 
och investerare, för att se till att de 
finansiella marknaderna med bevarad 
integritet fungerar korrekt och effektivt, 
skydda det finansiella systemets stabilitet 
och stärka den internationella 
samordningen mellan tillsyns-
myndigheterna till gagn för ekonomin som 
helhet, däribland de finansiella instituten 
och andra intressenter, konsumenter och 
arbetstagare. För att myndigheten ska 
kunna förverkliga sina syften är det 
lämpligt och nödvändigt att den inrättas 
som ett gemenskapsorgan som är en i 
rättsligt, administrativt och finansiellt 
avseende självständig juridisk person.

9. Myndigheten bör främja finansiell
hållbarhet och en stark europeisk 
finansmarknad i syfte att förbättra den 
inre marknadens funktion och 
konkurrenskraft grundat på finansiell 
integrering och lika villkor, där 
systemrisker och gränsöverskridande 
risker förhindras och avhjälps, bland 
annat genom att säkerställa en hög grad av 
effektiv och konsekvent europeisk 
reglering och tillsyn med beaktande av 
samtliga medlemsstaters specifika 
intressen, för att förhindra godtyckligt 
myndighetsutövande och garantera lika 
villkor till skydd för insättare och 
investerare och andra intressenter samt de 
offentliga finanserna, för att se till att de 
finansiella marknaderna med bevarad 
integritet och öppenhet fungerar korrekt 
och effektivt och har en hållbar 
samverkan med den reala ekonomin för 
att minska finansernas procyklikalitet, 
skydda det finansiella systemets stabilitet, 
främja ett smidigt genomförande av 
valutapolitiken på marknaderna och 
säkerställa spårbarheten för krediter, 
uppnå målen med UEM och stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsmyndigheterna till gagn för 
ekonomin som helhet, däribland de 
finansiella instituten och andra intressenter, 
konsumenter och arbetstagare. Dess 
uppgifter är även att främja en integrerad 
tillsyn och konvergens mot bästa praxis 
och ge råd till EU-institutionerna när det 
gäller banker, betalningar, reglering och 
tillsyn av elektroniska pengar samt 
tillhörande frågor som rör bolagsstyrning, 
revision och ekonomisk redovisning. För 
att myndigheten ska kunna förverkliga sina 
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syften är det lämpligt och nödvändigt att 
den inrättas som ett EU-organ som är en i 
rättsligt, administrativt och finansiellt 
avseende självständig juridisk person.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Europeiska bankmyndigheten (nedan 
kallad (den europeiska) myndigheten) bör 
agera i syfte att förbättra den inre 
marknadens funktion, bland annat genom 
att säkerställa en hög grad av effektiv och 
konsekvent reglering och tillsyn med 
beaktande av samtliga medlemsstaters 
specifika intressen till skydd för insättare 
och investerare, för att se till att de 
finansiella marknaderna med bevarad 
integritet fungerar korrekt och effektivt, 
skydda det finansiella systemets stabilitet 
och stärka den internationella 
samordningen mellan tillsyns-
myndigheterna till gagn för ekonomin som 
helhet, däribland de finansiella instituten 
och andra intressenter, konsumenter och 
arbetstagare. För att myndigheten ska 
kunna förverkliga sina syften är det 
lämpligt och nödvändigt att den inrättas 
som ett gemenskapsorgan som är en i 
rättsligt, administrativt och finansiellt 
avseende självständig juridisk person.

9. Europeiska bankmyndigheten (nedan 
kallad (den europeiska) myndigheten) bör 
agera i syfte att förbättra den inre 
marknadens funktion, bland annat genom 
att säkerställa en hög grad av effektiv och 
konsekvent reglering och tillsyn med 
beaktande av samtliga medlemsstaters 
specifika intressen, för att förhindra 
godtyckligt myndighetsutövande och 
garantera lika villkor till skydd för 
insättare och investerare, för att se till att 
de finansiella marknaderna med bevarad 
integritet fungerar korrekt och effektivt, 
skydda det finansiella systemets stabilitet 
och stärka den internationella 
samordningen mellan 
tillsynsmyndigheterna till gagn för 
ekonomin som helhet, samtidigt som 
hänsyn tas till behovet av att förbättra 
konkurrensen och innovationen på den 
inre marknaden och säkerställa global 
konkurrenskraft, däribland de finansiella 
instituten och andra intressenter, 
konsumenter och arbetstagare. Dess 
uppgifter omfattar även att främja en 
integrerad tillsyn och konvergens mot 
bästa praxis och ge råd till EU-
institutionerna när det gäller banker, 
betalningar, reglering och tillsyn av 
elektroniska pengar samt tillhörande 
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frågor som rör bolagsstyrning, revision 
och ekonomisk redovisning. För att 
myndigheten ska kunna förverkliga sina 
syften är det lämpligt och nödvändigt att 
den inrättas som ett gemenskapsorgan som 
är en i rättsligt, administrativt och 
finansiellt avseende självständig juridisk 
person.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till behovet av att förbättra konkurrensen och innovationen på det sätt som anges 
i Skinnerbetänkandet.

Ändringsförslag 181
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Europeiska bankmyndigheten (nedan 
kallad (den europeiska) myndigheten) bör 
agera i syfte att förbättra den inre 
marknadens funktion, bland annat genom 
att säkerställa en hög grad av effektiv och 
konsekvent reglering och tillsyn med 
beaktande av samtliga medlemsstaters 
specifika intressen till skydd för insättare 
och investerare, för att se till att de 
finansiella marknaderna med bevarad 
integritet fungerar korrekt och effektivt, 
skydda det finansiella systemets stabilitet 
och stärka den internationella 
samordningen mellan tillsyns-
myndigheterna till gagn för ekonomin som 
helhet, däribland de finansiella instituten 
och andra intressenter, konsumenter och 
arbetstagare. För att myndigheten ska 
kunna förverkliga sina syften är det 
lämpligt och nödvändigt att den inrättas 
som ett gemenskapsorgan som är en i 
rättsligt, administrativt och finansiellt 

9. Europeiska bankmyndigheten (nedan 
kallad (den europeiska) myndigheten) bör 
agera i syfte att förbättra den inre 
marknadens funktion, bland annat genom 
att säkerställa en hög grad av effektiv och 
konsekvent reglering och tillsyn med 
beaktande av samtliga medlemsstaters 
specifika intressen och bankernas olika 
karaktär, till skydd för insättare och 
investerare, för att se till att de finansiella 
marknaderna med bevarad integritet 
fungerar korrekt och effektivt, skydda det 
finansiella systemets stabilitet och stärka 
den internationella samordningen mellan 
tillsynsmyndigheterna till gagn för 
ekonomin som helhet, däribland de 
finansiella instituten och andra intressenter, 
konsumenter och arbetstagare. För att 
myndigheten ska kunna förverkliga sina 
syften är det lämpligt och nödvändigt att 
den inrättas som ett gemenskapsorgan som 
är en i rättsligt, administrativt och 
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avseende självständig juridisk person. finansiellt avseende självständig juridisk 
person.

Or. en

Ändringsförslag 182
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. En stark banktillsyn på EU-nivå måste 
omfatta alla internationellt erkända 
centrala principer för tillsyn. I den första 
principen på den förteckning över 
centrala principer för effektiv banktillsyn 
som antogs av Baselkommittén för 
banktillsyn anges att en förutsättning för 
effektiv banktillsyn är att tillsynsmännen 
måste ha ”befogenheter för att hantera 
efterlevnaden av lagar samt frågor som 
rör säkerhet och stabilitet”. Det är därför 
nödvändigt att tydligt slå fast de viktigaste 
frågorna inom säkerhet och stabilitet i 
banksystemet på EU-nivå, det vill säga 
systemrisk (som global risk) och 
gränsöverskridande risk (som europeisk 
risk).

Or. en

Ändringsförslag 183
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. Förordningen innehåller den 
definition av systemrisk som har 
utarbetats gemensamt av Internationella 
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valutafonden, Banken för internationell 
betalningsutjämning och Nämnden för 
finansiell stabilitet och som har antagits 
den 28 oktober 2009 i rapporten till 
G20-ländernas finansministrar och 
centralbankschefer som svar på begäran 
från G20-ländernas ledare i april 2009. I 
rapporten definieras systemrisk som en 
”risk för störning av de finansiella 
tjänsterna som i) orsakas av en 
försämring av hela eller en del av det 
finansiella systemet och ii) kan få 
allvarliga negativa konsekvenser för 
realekonomin. Grundläggande för 
definitionen är begreppet negativa 
externaliteter orsakade av en störning 
eller brist i ett finansinstitut, en marknad 
eller ett instrument. Alla typer av 
finansiella mellanhänder, marknader och 
infrastrukturer kan vara potentiellt 
systemviktiga i någon utsträckning.” 

Or. en

Ändringsförslag 184
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9c. Definitionen av gränsöverskridande 
risk innefattar alla risker som orsakas av 
ekonomisk obalans eller ekonomiska 
brister i hela eller en del av 
Europeiska unionen som kan få 
betydande negativa konsekvenser för 
transaktionerna mellan ekonomiska 
operatörer i två eller flera medlemsstater, 
för den inre marknadens funktion eller 
för de offentliga finanserna i EU eller 
någon av dess medlemsstater. Alla typer 
av ekonomiska och finansiella risker kan 
ha gränsöverskridande relevans i någon 
utsträckning.
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Or. en

Ändringsförslag 185
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Med tanke på den horisontella 
karaktären av direktiv 2005/60/EG 
påverkar denna förordning inte den 
befintliga institutionella ramen hos 
medlemsstaterna när det gäller åtgärder 
mot penningtvätt och kampen mot 
finansiering av terrorism. När åtgärder 
vidtas i samband med direktiv 2005/60/EG 
ska myndigheten ta hänsyn till den 
befintliga ramen och i förekommande fall 
samarbeta med andra relevanta organ.

Or. en

Ändringsförslag 186
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Det är önskvärt att myndigheten 
främjar en enhetlig tillämpning på området 
för insättargarantier för att säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och en 
rättvis behandling av insättare inom hela 
gemenskapen. Eftersom system för garanti 
av insättningar omfattas av 
medlemsstatskontroll och inte lagstadgad 
tillsyn i egentlig mening är det lämpligt att 
myndigheten kan utöva sina befogenheter 
enligt denna förordning när det gäller 
själva garantisystemen och dessas 

13. Det är önskvärt att myndigheten 
främjar en enhetlig tillämpning på området 
för insättargarantier för att säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och en 
rättvis behandling av insättare inom hela 
gemenskapen. Eftersom system för garanti 
av insättningar omfattas av 
medlemsstatskontroll och inte lagstadgad 
tillsyn i egentlig mening är det lämpligt att 
myndigheten kan utöva sina befogenheter 
enligt denna förordning när det gäller 
själva garantisystemen och dessas 
förvaltare. Myndighetens roll kommer att 



AM\808174SV.doc 15/79 PE439.457v01-00

SV

förvaltare. ses över så snart en europeisk
insättningsgarantifond inrättas.

Or. en

Motivering

Myndighetens roll på området för insättningsgarantier måste ses över på nytt när en 
europeisk insättningsgarantifond inrättas.

Ändringsförslag 187
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. För att uppnå myndighetens mål och 
säkerställa en konsekvent och effektiv 
övervakning på EU-nivå bör 
medlemsstaternas myndigheter, i den mån 
de är behöriga myndigheter och 
medlemmar i myndigheten, få ett antal 
befogenheter för att anta förebyggande 
och avhjälpande tillsynsåtgärder samtidigt 
som gemensamma, samordnade och 
integrerade åtgärder underlättas. Dessa 
befogenheter ska utövas på ett 
proportionerligt sätt och innefatta 
kapaciteten att begära och ta emot 
adekvat information, införa krav på
redovisning och offentliggörande, utföra 
inspektioner på plats, anta 
försiktighetsåtgärder (inklusive åtgärder 
som rör intressekonflikter, god 
förvaltning, likviditet, avsättningar, 
utdelningar och ersättningsprinciper), 
avdela eller skilja banktjänster till 
privatpersoner och mindre företag från 
handel och annan icke samhällsnyttig 
verksamhet om man bedömer att det finns 
en relevant risk i enlighet med 
gemensamma kriterier, tillfälligt begränsa 
eller förbjuda vissa produkter eller typer 
av transaktioner som indirekt kan orsaka 
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överdriven volatilitet på marknaderna 
eller orsaka störningar, beordra 
finansinstitut att verka genom ett 
dotterbolag i motiverade fall enligt 
gemensamma kriterier, införa 
avskräckande böter, diskvalificera chefer 
och styrelseledamöter, avsätta höga chefer 
eller styrelser, tillfälligt ingripa i 
finansinstitut, avlägsna förmånerna av 
ansvarsbegränsningar för större 
aktieägare i finansinstitut när de är 
passiva i försvaret av företagets intresse i 
kritiska fall, utvidga det finansiella 
ansvaret till personer som är inblandade i 
allvarliga åsidosättanden, i relevanta fall 
begära in deklarationer för att säkerställa 
integritet och ansvar, begära 
beredskapsplaner, dra in licenser och 
tillstånd och enas om protokoll för att 
formulera gemensamma och effektiva
motåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 188
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13b. En enda regelbok är nödvändig för 
att garantera konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning av lagar, 
förordningar och standarder inom 
finansiella tjänster. De 
myndighetsstandarder och 
tillsynsstandarder som ingår i 
utvecklingen av den enda regelboken 
måste syfta till att undvika godtyckligt 
myndighetsutövande samtidigt som de 
garanterar lika villkor och ett tillräckligt 
skydd för insättare, investerare och 
konsumenter över hela Europa. Den enda 
regelboken ska innehålla detaljerade 
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definitioner, specificera gemensamma 
element för redovisnings- och 
offentlighetskrav samt tillhandahålla de 
nödvändiga elementen för att kunna 
garantera effektiva samarbetsprocesser, 
inklusive bedömningar av tillsynsrisker 
och informationsdelning enligt
EU-lagstiftningen. I utvecklingen av 
denna förordning ska den enda 
regelboken innehålla en definition av 
lämpliga reglerings- och 
tillsynsstandarder för att hantera tidiga 
varningar och rekommendationer från 
ESRB och för att hantera de 
gränsöverskridande risker som har 
fastställts av myndigheten eller EU-
institutionerna avseende antingen hela 
eller en betydande del av 
Europeiska unionen. Dessutom ska den 
enda regelboken innehålla en definition 
av lämpliga reglerings- och 
tillsynsstandarder när det gäller 
redovisning, offentliggörande och 
försiktighetskrav för relevanta företag 
med stor hävstång och 
investeringsinstrument som utnyttjas i 
hela EU för att förhindra systemrisker 
och avhjälpa gränsöverskridande risker.

Or. en

Ändringsförslag 189
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av insättare, 

14. Kommissionen bör godkänna dessa 
förslag till tekniska standarder i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen för att göra 
dem rättsligt bindande. Den kan välja att 
avslå dem helt eller delvis om förslagen 
till tekniska standarder exempelvis är 
oförenliga med EU-rätten, inte uppfyller 
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investerare och konsumenter i hela EU. 
Eftersom myndigheten är ett organ som 
besitter ett avancerat kunnande på det 
specifika området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 
standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen 
eller strider mot de grundläggande 
principer för den inre marknaden för 
finansiella tjänster som kommer till 
uttryck i gemenskapens regelverk för 
finansiella tjänster. För att säkerställa ett 
smidigt och snabbt antagningsförfarande 
för dessa standarder bör kommissionen 
ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

proportionalitetsprincipen eller strider 
mot de grundläggande principerna för 
den inre marknaden för finansiella 
tjänster i enlighet med regelverket i 
EU-lagstiftningen om finansiella tjänster. 
För att säkerställa en smidig och snabb 
process för antagande av dessa standarder 
bör kommissionen få en tidsfrist för 
beslutet om när den ska godkänna, delvis 
godkänna eller avslå dem. Processen för
utvecklingen av tekniska standarder i 
denna förordning påverkar inte 
kommissionens befogenheter att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 FEUF. De frågor som berörs 
av de tekniska standarderna innefattar 
inte politiska beslut, och deras innehåll 
inramas av unionens rättsakter som har 
antagits på nivå 1. Att myndigheten 
utvecklar förslag till standarder 
garanterar att de drar full nytta av de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
särskilda kunnande.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte få befogenhet att ändra tekniska standarder. Dessa är tekniska av sin 
natur och bör därför endast utvecklas av tekniska experter inom den europeiska 
tillsynsmyndigheten. Om standarderna är olämpliga på grund av juridiska skäl eller skäl som 
avser den inre marknaden får kommissionen avslå dem helt eller delvis.

Ändringsförslag 190
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 

14. Eftersom myndigheten är ett organ som 
besitter ett avancerat kunnande på det 
specifika området, är det lämpligt och 



AM\808174SV.doc 19/79 PE439.457v01-00

SV

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

ändamålsenligt att den, i 
Lamfalussyförordningar på nivå 2 (på 
områden som fastställs i EU-lagstiftningen 
eller på kommissionens begäran) och i 
Lamfalussy-tillsynsåtgärder på nivå 3 (på 
eget initiativ), anförtros utarbetandet av 
förslag till tekniska standarder som inte 
inbegriper politiska ställningstaganden och 
måste uppfylla proportionalitetsprincipen. 
Förslagen till tekniska standarder som ska 
antas av kommissionen som 
myndighetsstandarder kan ändras av 
kommissionen. När det gäller
regleringsstandarder ska kommissionen 
godkänna dessa förslag till tekniska 
standarder när de uppfyller EU-rätten för 
att de ska få bindande rättslig verkan. 
Kommissionen har befogenhet att anta 
regleringsstandarder avseende finansiella 
tjänster som delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillsynsstandarderna bör godkännas i 
enlighet med ett förfarande som följer 
artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. För att säkerställa 
ett smidigt och snabbt antagnings-
förfarande för dessa standarder kan
kommissionen ges en tidsfrist för både sin 
resolution om antagande och sitt 
godkännandebeslut.

Or. en

Ändringsförslag 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 

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

”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av insättare, 
investerare och konsumenter i hela EU. 
Eftersom myndigheten är ett organ som 
besitter ett avancerat kunnande på det 
specifika området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. Vid 
upprättandet av de tekniska standarderna 
ska myndigheten uppfylla 
proportionalitetsprincipen genom att ta 
hänsyn till finansinstitutens olika 
strukturer och riskprofiler. 
Myndigheterna ska särskilt sträva efter att 
se till att ingen onödigt stor börda läggs 
på demokratiskt styrda kooperativ, som 
spelar en viktig roll i kampen mot socialt 
utanförskap i lokalsamhällena. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 
standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer för 
den inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i gemenskapens 
regelverk för finansiella tjänster. För att 
säkerställa ett smidigt och snabbt 
antagningsförfarande för dessa standarder 
bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt 
godkännandebeslut.

Or. en

Motivering

Den europeiska bankmyndigheten måste ta hänsyn till de olika affärsmodeller som finns i den 
finansiella tjänstesektorn. De tekniska standarderna bör inte vara olika för samma typ av 
finansinstitut mellan medlemsstaterna, men de måste innehålla en viss flexibilitet för att 
bekräfta förekomsten av demokratiskt styrda kooperativ, vars affärsmodeller är starkt 
riskovilliga, och som spelar en viktig roll i kampen mot socialt utanförskap i de lokala 
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samhällena.

Ändringsförslag 192
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 193
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen bör uppmuntras att endast använda befogenheten att ändra tekniska 
standarder enligt artikel 7 som en sista utväg. Om detta inte är fallet kan de europeiska 
tillsynsmyndigheternas befogenhet som upprättare av tekniska standarder undergrävas och en 
rättosäkerhet för finansinstitut kan uppstå.

Ändringsförslag 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kommissionen bör endast avslå dem om 
de är oförenliga med EU-lagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen eller 
strider mot de grundläggande principer för 
den inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i 
Europeiska unionens regelverk för 
finansiella tjänster. För att säkerställa ett 
smidigt och snabbt antagningsförfarande 
för dessa standarder bör kommissionen ges 
en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att ändra de tekniska standarder som föreslås av 
myndigheten för att säkerställa myndighetens oberoende och respektera dess kunnande. 
Kommissionen bör endast ha rätt att granska förslaget till tekniska standarder, varvid den 
kan godkänna eller avslå dem, enligt tydliga och öppna principer.

Ändringsförslag 195
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att ändra de tekniska standarder som föreslås av 
myndigheten för att säkerställa myndighetens oberoende och respektera dess kunnande. 
Kommissionen bör endast ha rätt att granska förslaget till tekniska standarder, varvid den 
kan godkänna eller avslå dem, enligt tydliga och öppna principer.

Ändringsförslag 196
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i 
denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder 
förutsätter inga politiska beslut, och 
ramar för innehållet i standarderna ges 
av gemenskapsrättsakter som antagits på 

utgår
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nivå 1. Att det är myndigheten som 
utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt 
till vara.

Or. en

Ändringsförslag 197
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder förutsätter 
inga politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna ges av 
gemenskapsrättsakter som antagits på nivå 
1. Att det är myndigheten som utarbetar 
förslagen till standarder säkerställer att de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
kunnande på det specifika området därvid 
tas fullständigt till vara.

15. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
EU-lagstiftning. Frågor som är föremål för 
tekniska standarder bör inte förutsätta 
några politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna bör anges 
noggrant i EU-rättsakter som antagits på 
nivå 1. Tekniska standarder bör vara 
proportionerliga och ta hänsyn till 
skillnaderna i finansinstitutens storlek 
och komplexitet. När åtgärder på nivå 2 
förutses eller redan finns bör dessa 
tekniska standarder respektera dessa 
åtgärder på nivå 2 och endast fastställa 
villkoren för tillämpningen av dessa 
åtgärder. Att det är myndigheten som 
utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt till 
vara.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att inte införa större rättsosäkerhet för upprättandet av standarderna enligt 
artikel 7 genom att inskränka användningen av dessa standarder till de ställen där det är 
lämpligast – tekniska områden i stället för områden som omfattar politiska beslut.

Ändringsförslag 198
Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder förutsätter 
inga politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna ges av 
gemenskapsrättsakter som antagits på 
nivå 1. Att det är myndigheten som 
utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt till 
vara.

15. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder förutsätter 
inga politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna ges av 
gemenskapsrättsakter som antagits på 
nivå 1. Samtidigt som tekniska standarder 
som utvecklas i enlighet med detta ska ta 
hänsyn till institutioner som bara agerar 
lokalt och utan EU-dimension ska den 
övergripande påverkan av tekniska 
standarder på hela branschen bedömas i 
samtliga fall. Att det är myndigheten som 
utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt till 
vara.

Or. en

Motivering

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
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acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Ändringsförslag 199
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. På områden som inte omfattas av 
tekniska standarder bör myndigheten ha 
befogenhet att utfärda icke-bindande 
riktlinjer och rekommendationer om 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa överblickbarhet och öka 
överensstämmelsen med dessa riktlinjer 
och rekommendationer i de nationella 
tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa 
vara skyldiga att lämna en motivering i de 
fall då de inte följer riktlinjer eller 
rekommendationer.

16. På områden som inte omfattas av 
myndighets- eller tillsynsstandarder bör 
myndigheten ha befogenhet att utfärda 
icke-bindande riktlinjer och 
rekommendationer om tillämpningen av 
EU-lagstiftningen för att främja bästa 
praxis. För att säkerställa överblickbarhet 
och öka överensstämmelsen med dessa 
riktlinjer och rekommendationer i de 
nationella tillsynsmyndigheternas och 
finansinstitutens agerande, bör dessa vara 
skyldiga att lämna en motivering i de fall 
då de inte följer riktlinjer eller 
rekommendationer och finansinstituten 
bör vara skyldiga att i sina rapporter ange
huruvida de uppfyller dessa riktlinjer och 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 200
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. På områden som inte omfattas av 
tekniska standarder bör myndigheten ha 
befogenhet att utfärda icke-bindande 
riktlinjer och rekommendationer om 

16. På områden som inte omfattas av 
tekniska standarder bör myndigheten ha 
befogenhet att utfärda icke-bindande 
riktlinjer och rekommendationer om 
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tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa överblickbarhet och öka 
överensstämmelsen med dessa riktlinjer 
och rekommendationer i de nationella 
tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa 
vara skyldiga att lämna en motivering i de 
fall då de inte följer riktlinjer eller 
rekommendationer.

tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa överblickbarhet och öka 
överensstämmelsen med dessa riktlinjer 
och rekommendationer i de nationella 
tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa 
vara skyldiga att lämna en motivering i de 
fall då de inte följer riktlinjer eller 
rekommendationer. På områden som inte 
omfattas av tekniska standarder bör 
myndigheten sprida bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 201
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Att en korrekt och fullständig 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen 
säkerställs är en oeftergivlig förutsättning 
för integrerade, ändamålsenliga och korrekt 
fungerande finansiella marknader, för det 
finansiella systemets stabilitet och för 
neutrala konkurrensvillkor för finansiella 
institut inom hela gemenskapen. Det bör 
därför inrättas en mekanism genom vilken 
myndigheten kan åtgärda fall av felaktig 
eller ofullständig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen. Denna 
mekanism bör tillämpas på områden där 
otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter 
fastställs genom 
gemenskapslagstiftningen.

17. Att en korrekt och fullständig 
tillämpning av EU-lagstiftningen 
säkerställs är en oeftergivlig förutsättning 
för integrerade, ändamålsenliga och korrekt 
fungerande finansiella marknader, för det 
finansiella systemets stabilitet och för 
neutrala konkurrensvillkor för finansiella 
institut inom hela gemenskapen. Det bör 
därför inrättas en mekanism genom vilken 
myndigheten kan åtgärda fall av bristande 
uppfyllande eller felaktig tillämpning, 
vilket utgör ett brott mot 
EU-lagstiftningen. Denna mekanism bör 
tillämpas på områden där otvetydiga och 
ovillkorliga skyldigheter fastställs genom 
EU-lagstiftningen. Den bör generellt inte 
användas i fall som endast rör felaktigt 
implementering av EU-lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att begränsa användningen av mekanismen i artikel 9 till tillämpning av 
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standarder som utgör ett lagbrott och inte generell användning av felaktigt införande av 
EU-lagstiftning. Detta syftar till att minimera rättsosäkerheten för marknadsdeltagare som 
behöver vara säkra på användningen av processen enligt artikel 9 för att skapa lika villkor
inom hela EU.

Ändringsförslag 202
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Att en korrekt och fullständig 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen
säkerställs är en oeftergivlig förutsättning 
för integrerade, ändamålsenliga och korrekt 
fungerande finansiella marknader, för det 
finansiella systemets stabilitet och för 
neutrala konkurrensvillkor för finansiella
institut inom hela gemenskapen. Det bör 
därför inrättas en mekanism genom vilken 
myndigheten kan åtgärda fall av felaktig 
eller ofullständig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen. Denna 
mekanism bör tillämpas på områden där 
otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter 
fastställs genom 
gemenskapslagstiftningen.

17. Att en korrekt och fullständig 
tillämpning av EU-lagstiftningen
säkerställs är en oeftergivlig förutsättning 
för integrerade, transparenta, 
ändamålsenliga och korrekt fungerande 
finansiella marknader, för det finansiella 
systemets stabilitet och för neutrala 
konkurrensvillkor för finansiella institut 
inom hela EU. Det bör därför inrättas en 
mekanism genom vilken myndigheten kan 
åtgärda fall av felaktig eller ofullständig 
tillämpning av EU-lagstiftningen. Denna 
mekanism bör tillämpas på områden där 
otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter 
fastställs genom EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 203
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Om den nationella myndigheten inte 
följer rekommendationen, bör 
kommissionen ha befogenhet att rikta ett 
beslut till den nationella tillsyns-
myndigheten i fråga för att säkerställa att 

19. Om den nationella myndigheten inte 
följer rekommendationen, bör 
kommissionen ha befogenhet att rikta ett 
formellt yttrande till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga för att 
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gemenskapslagstiftningen iakttas. Detta 
beslut ska ha direkt rättslig effekt och 
kunna åberopas inför nationella domstolar 
och myndigheter och genomdrivas i 
enlighet med artikel 226 i fördraget.

säkerställa att EU-lagstiftningen iakttas. 
Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och 
kunna åberopas inför nationella domstolar 
och myndigheter och genomdrivas i 
enlighet med artikel 258 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 204
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Om i exceptionella fall den behöriga 
myndigheten i fråga ihållande underlåter 
att agera, bör den europeiska 
myndigheten ha befogenhet att, för att få 
denna situation att upphöra, som en sista 
utväg anta beslut riktade till enskilda 
finansiella institut. Denna befogenhet bör 
endast gälla under exceptionella 
omständigheter då en behörig myndighet 
inte följer rekommendationer som riktats 
till den i fall då gemenskapslagstiftning är 
direkt tillämplig på finansiella institut 
med stöd av nu gällande eller kommande 
EU-förordningar.

utgår

Or. en

Motivering

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute
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Ändringsförslag 205
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 206
Carl Haglund

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 

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

finansiella systemet i Europeiska unionen
kräver snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Rådet bör, i samråd med 
ESRB och i förekommande fall de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ha 
befogenhet att avgöra huruvida ett 
omedelbart hot föreligger. Om detta 
omedelbara hot rör marknaden i 
allmänhet bör myndigheten kunna kräva 
att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta 
specifika åtgärder för att undanröja ett 
omedelbart hot. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de behöriga 
nationella myndigheterna underlåter att 
agera, ha befogenhet att som en sista utväg 
och på grundval av ett tydligt mandat av 
rådet anta beslut riktade direkt till 
finansmarknaden i syfte att mildra krisens 
verkningar och återställa förtroendet på 
marknaderna.

Or. en

Motivering

Det är inte förmånligt att anförtro den europeiska bankmyndigheten befogenheten att införa 
beslut direkt till de nationella behöriga myndigheterna och enskilda banker. När det 
omedelbara hotet rör marknaden i mer allmän bemärkelse bör det vara möjligt för den 
europeiska bankmyndigheten att utfärda åtgärder som är direkt tillämpliga på de nationella 
myndigheterna. Detta bör emellertid bygga på ett rådsmandat.

Ändringsförslag 207
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 

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

kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska 
vidta specifika åtgärder för att undanröja 
ett omedelbart hot. Med tanke på hur 
känslig frågan är så är befogenheten att 
avgöra om ett omedelbart hot föreligger är 
förenat med ett betydande 
tolkningsutrymme, bör befogenheten 
därvid överlåtas till rådet, efter lämpligt 
samråd med kommissionen, ESRB och, i 
förekommande fall, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 208
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

21. Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i Europeiska unionen
kräver snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 
åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Befogenheten att avgöra huruvida ett 
omedelbart hot föreligger bör överlåtas till
rådet, efter lämpligt samråd med 
kommissionen, ESRB och, i 
förekommande fall, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.
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underlåter att agera, ha befogenhet att 
som en sista utväg anta beslut riktade 
direkt till finansiella institut på områden 
av gemenskapslagstiftningen som är 
direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra 
krisens verkningar och återställa 
förtroendet på marknaderna.

Or. en

Motivering

Det är att föredra att möjligheten att avgöra om ett omedelbart hot föreligger inte vilar hos 
Europeiska kommissionen med tanke på konsekvenserna för medlemsstaterna och Europeiska 
systemrisknämndens roll, och det är inte heller lämpligt att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna antar bindande beslut om enskilda institut.

Ändringsförslag 209
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förtroendet på marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 210
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

21. Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i unionen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
unionsnivå. Myndigheten bör därför kunna 
kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska 
vidta specifika åtgärder för att undanröja 
ett omedelbart hot. ESRB bör fastställa om 
ett omedelbart hot föreligger. 
Kommissionen eller rådet kan även anta 
ett beslut vari fastställs att en sådan 
situation föreligger eller andra 
motiverade omständigheter som kräver 
samma förstärkta institutionella reaktion. 
För att säkerställa att reaktioner på 
hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i 
händelse av att de behöriga nationella 
myndigheterna underlåter att agera, ha 
befogenhet att som en sista utväg anta 
beslut riktade direkt till finansiella institut 
på områden av unionslagstiftningen som 
är direkt tillämpliga på dem i syfte att 
mildra krisens verkningar och återställa 
förtroendet på marknaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska systemrisknämnden är det lämpligaste organet för att förklara att ett omedelbart 
hot föreligger. Eftersom bedömningen av huruvida ett omedelbart hot föreligger eller inte 
kräver ett betydande tolkningsutrymme, är det enligt fördragsrätten nödvändigt att 
kommissionen är den juridiska enhet som fattar det slutgiltiga beslutet.
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Ändringsförslag 212
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom inrättandet av EU:s inre marknad för finansiella tjänster införs samordnade åtgärder 
för att möta möjliga hot, eftersom krisen i en medlemsstat snabbt kan sprida sig över 
gränserna. Det är därför nödvändigt att ge Europeiska systemrisknämnden befogenhet att 
fastställa ett omedelbart hot. Europeiska systemrisknämnden har en mycket god position för 
att fastställa potentiella hot eftersom den är ett tekniskt organ som har inrättats för att 
övervaka och bedöma potentiella hot mot den finansiella stabiliteten.
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Ändringsförslag 213
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. Med beaktande av deklarationen om 
ett stärkt finansiellt system från toppmötet 
med G20-ländernas ledare i London 
den 2 april 2009, med krav på 
”uppställande av riktlinjer och stöd för 
tillsynskollegiernas inrättande, funktion 
och deltagande, bland annat genom att 
fortlöpande fastställa vilka som är de mest 
systemrelevanta gränsöverskridande 
företagen”. 

Or. en

Ändringsförslag 214
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

22. För att säkerställa en ändamålsenlig 
och effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister och gränsöverskridande 
situationer mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör även
vara behörig i fråga om oenigheter 
avseende förfarandet för eller innehållet i 
en nationellt behörig myndighets 
agerande eller underlåtenhet att agera. 
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sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. 
Om de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna underlåter att 
agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansiella institut på områden 
av gemenskapslagstiftningen som är
direkt tillämpliga på dem.

Or. en

Ändringsförslag 215
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Det är inte lämpligt för europeiska tillsynsmyndigheter att anta direkt bindande beslut om 
enskilda finansiella institut. Med tanke på att den nationella behöriga myndigheten är 
ansvarig för den dagliga tillsynen av de finansiella instituten är det från rättslig synpunkt 
bättre för den europeiska tillsynsmyndigheten att förmå den nationella myndigheten att ändra 
marknadspraxis enligt en dom i ett medlingsförfarande enligt artikel 11.

Ändringsförslag 216
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

22. För att säkerställa en ändamålsenlig 
och effektiv tillsyn och ett välavvägt 
hänsynstagande till olika medlemsstaters 
behöriga myndigheters ståndpunkter bör 
myndigheten med bindande verkan kunna 
lösa tvister mellan dessa behöriga 
myndigheter, bland annat inom 
tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en 
förlikningsfas, under vilken de behöriga 
myndigheterna kan nå en 
överenskommelse. Myndigheten bör vara 
behörig i fråga om oenigheter avseende 
förfarandemässiga krav under 
samarbetsprocessen samt tolkningen och 
tillämpningen av gemenskapslagstiftningen 
i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga 
förlikningsmekanismer i sektorsspecifik 
lagstiftning måste iakttas. Om de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera bör myndigheten ges befogenhet 
att, som en sista utväg, anta beslut riktade 
direkt till finansiella institut på områden av 
gemenskapslagstiftningen som är direkt 
tillämpliga på dem. I de fall där den 
relevanta EU-lagstiftningen ger 
medlemsstaterna beslutanderätt kan 
beslut som fattas av myndigheten inte 
ersätta utövandet av denna beslutanderätt 
i enlighet med EU-lagstiftningen.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget är en konsekvens av det ändringsförslag som föreslagits till 
artikel 11.1 i fråga om ramen för ”bindande medling”. Förslaget till förordning ska endast ge 
information om Europeiska bankmyndighetens befogenheter att utföra ”bindande medling” 
och om förfarandet. Ramen för ”bindande medling” ska dock anges från fall till fall i den 
sektorsspecifika lagstiftningen.
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Ändringsförslag 218
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 219
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid händelse av eventuell oenighet mellan nationella tillsynsmän är ett ingripande av 
Europeiska bankmyndigheten nödvändigt för att ge rättslig säkerhet till finansiella institut.
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Ändringsförslag 220
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Krisen har uppdagat stora brister i de 
befintliga strategierna för tillsyn av 
gränsöverskridande finansinstitut, i 
synnerhet när det gäller de största och 
mest komplexa instituten vars konkurs 
skulle kunna orsaka systemskador. Dessa 
brister härrör å ena sidan från de olika 
verksamhetsområdena inom 
finansinstituten, å andra sidan från 
tillsynsorganen. De förstnämnda verkar 
på en gränslös marknad, de sistnämnda 
kontrollerar dagligen huruvida deras 
behörighet gäller inom nationsgränserna. 
För att hantera sådana avvikelser är det 
nödvändigt att skapa en bättre 
samordning och integration av tillsynen 
både på EU-nivå och på internationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 221
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Krisen har visat på brister i de 
befintliga bestämmelserna för tillsynen av 
gränsöverskridande finansinstitut. Därför 
finns det starka skäl för att stärka EU-
ramen för bättre samarbete och 
samordning mellan ansvariga nationella 
tillsynsmyndigheter när det gäller 
tillsynen av gränsöverskridande institut.
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Or. de

Motivering

Då finanskrisen har visat på brister i tillsynen av gränsöverskridande finansiella institut 
behövs en EU-ram för bättre samordning av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 222
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22b. I Turner-rapporten, som 
offentliggjordes i mars 2009, fastslås att 
”de befintliga reglerna för den inre 
marknaden kan skapa oacceptabla risker 
för insättare och skattebetalare” och att 
”det rådande systemet som kombinerar 
rättigheter att inrätta filialer, tillsyn i 
hemlandet och strikt nationell 
insättningsförsäkring inte utgör någon 
god utgångspunkt för den framtida 
regleringen och tillsynen av 
gränsöverskridande europeiska banker 
som inriktar sig på privatpersoner och 
mindre företag”.

Or. en

Ändringsförslag 223
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22c. I Turner-rapporten konstateras även 
följande: ”För att systemet ska bli 
sundare krävs antingen ökade nationella 
befogenheter, vilket innebär en mindre 
öppen inre marknad, eller en högre grad 
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av europeisk integration. En kombination 
av dessa två alternativ verkar lämplig –
hur mycket de nationella befogenheterna 
behöver utökas beror på hur 
ändamålsenliga alternativen för ’mer 
Europa’ kan bli.”

Or. en

Ändringsförslag 224
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22d. Den europeiska lösningen kräver att 
vi i EU inrättar en ny institutionell 
struktur, en oberoende myndighet med 
rättsliga befogenheter, ett organ som står 
för standardiseringen och översynen när 
det gäller gränsöverskridande tillsyn, 
stärkta tillsynskollegier i tillsynen av 
gränsöverskridande institutioner samt 
sammanhängande och ökat 
självbestämmande för tillsynsorgan på 
både nationell nivå och på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 225
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22e. Myndigheten bör ha befogenhet att 
utveckla tillsynsstandarder för att främja 
en enhetlig tillämpning av den enda 
regelboken. Myndigheten bör också ha en 
central roll som sektorssamordnare och 
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som rådgivande organ för 
tillsynskollegierna i syfte att effektivisera 
informationsutbytet, främja konvergensen 
och konsekvensen i alla kollegier i 
tillämpningen av EU-lagstiftningen. 
Myndigheten bör agera som 
huvudsamordnare i tillsynen av 
bankinstitut som bedriver verksamhet i 
EU. Myndigheten bör också ha en 
rättsligt bindande medlarroll för att lösa 
konflikter mellan behöriga 
tillsynsmyndigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 226
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 22f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22f. Tillsynskollegier bör spela en 
betydande roll i den effektiva, 
ändamålsenliga och konsekventa tillsynen 
av gränsöverskridande finansinstitut i 
EU. Det finns ingen större mening med 
att arbeta för en konvergens i 
grundläggande finansiella förordningar 
om tillsynsmetoderna förblir 
fragmenterade. I de Larosière-rapporten 
påpekas att ”snedvridningar av 
konkurrensen och regelarbitrage som 
orsakas av skillnader i tillsynsmetoder 
måste undvikas, eftersom de kan 
undergräva den finansiella stabiliteten –
bland annat genom att uppmuntra en 
förflyttning av den finansiella 
verksamheten till länder med mindre 
strikt tillsyn. Tillsynssystemet måste 
uppfattas som rättvist och balanserat”. 

Or. en
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Ändringsförslag 227
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. En europeisk fond för finansiellt 
skydd (hädanefter kallad fonden) bör 
inrättas för att skydda insättare och 
institut i svårigheter när dessa kan 
komma att hota den finansiella 
stabiliteten på EU:s inre finansmarknad. 
Fonden bör finansieras genom bidrag 
från gränsöverskridande finansinstitut, 
genom fordringar som utfärdats av 
fonden eller i undantagsfall genom bidrag 
från de berörda medlemsstaterna i 
enlighet med kriterier som fastställts i 
förväg (omarbetat samförståndsavtal). 
Bidragen till fonden bör ersätta bidragen 
till de nationella 
insättningsgarantisystemen.

Or. en

Ändringsförslag 228
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. En europeisk insättningsgarantifond 
bör inrättas för att skydda insättare. 
Bidragen till fonden bör gradvis ersätta 
bidragen till de nationella 
insättningsgarantisystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet anser att frågan 
om fördelning av bördorna måste redas ut 
för att vi verkligen ska kunna 
åstadkomma ett nytt europeiskt 
tillsynssystem. För att uppnå detta 
kommer det i framtiden att behövas en 
europeisk stabilitetsfond för att trygga 
stabiliteten på finansmarknaden i tider av 
allvarlig marknadskris. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att öka sina insatser i 
frågan.

Or. en

Motivering

Bördefördelningen måste organiseras för att de gränsöverskridande institutens typiska 
problem ska kunna avhjälpas. En europeisk stabilitetsfond skulle kunna användas för att 
stabilisera institut om extrema marknadspåfrestningar uppstår. Fonden bör dock vara tydligt 
åtskild från en eventuell fond för insättningsgaranti för att skydda investerarnas besparingar. 

Ändringsförslag 230
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. En rapport som kommissionen 
snarast möjligt ska lägga fram för 
Europaparlamentet och rådet bör 
analysera de åtgärder som behövs för en 
ny EU-ram för krishantering i 
banksektorn. Kommissionen bör i 
synnerhet undersöka möjligheten att 
inrätta en europeisk fond för finansiellt 
skydd eller harmoniserade nationella 
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fonder för att skydda insättare och institut 
i svårigheter när dessa kan komma att 
hota den finansiella stabiliteten på EU:s 
inre finansmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 231
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. En rapport som kommissionen ska 
lägga fram för Europaparlamentet bör
analysera internaliseringen av kostnader i 
finanssystemet ur ett procykliskt 
perspektiv. Den bör också analysera 
relevanta frågor såsom kvittning och 
motfordringar, dynamiska avsättningar, 
fastställande av bidrag till systemen, i 
vilken omfattning olika produkter och 
insättare täcks, hur effektivt det 
gränsöverskridande samarbetet är mellan 
insättningsgarantisystem samt kopplingen 
mellan insättningsgarantisystem och 
alternativa system för ersättning till 
insättare, såsom mekanismer för 
nödutbetalningar och en europeisk fond 
för finansiellt skydd. Medlemsstaterna bör 
för denna rapport samla in de relevanta 
uppgifterna och på begäran överlämna 
dem till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. Genom att säkerställa att nationella 
insättningssystem och fonder inrättas och 
utformas på ett tillfredsställande sätt ska 
myndigheten ansvara för att se till att alla 
institut som har en EU-dimension 
kommer att bidra till stabiliteten på den 
inre finansmarknaden. 

Or. en

Motivering

Nationella insättningssystem måste ha tillräckligt med kapital för att skydda kunder och 
institut även vid gränsöverskridande åtaganden.

Ändringsförslag 233
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Delegering av uppgifter och ansvar kan 
bidra positivt till tillsynsnätverkens 
funktion genom att dubbelarbete i 
tillsynsarbetet undviks och genom det 
ökade inslaget av samarbete. Därigenom 
effektiviseras tillsynsprocessen och 
belastningen på de finansiella instituten 
minskas. I förordningen bör därför den 
rättsliga grunden för sådan delegering klart 
anges. Delegering av uppgifter innebär att 
uppgifterna utförs av en annan 
tillsynsmyndighet än den ansvariga 
myndigheten, samtidigt som ansvaret för 
tillsynsbesluten ligger kvar hos den 
delegerande myndigheten. Genom 
delegering av ansvar ska en nationell 

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

tillsynsbesluten ligger kvar hos den 
delegerande myndigheten. Genom 
delegering av ansvar ska en nationell 
tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, 
kunna besluta i ett visst tillsynsärende i 
eget namn i en annan nationell 
tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering 
bör styras av principen att behörigheten bör 
tilldelas en myndighet som har goda 
förutsättningar att vidta åtgärder i ett 
enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att 
överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal-
eller diversifieringsfördelar, undvika att 
splittra upp tillsynen över företagsgrupper 
och på bästa sätt utnyttja de olika slag av 
teknisk expertis som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. I 
gemenskapslagstiftning på området kan 
principerna för överenskommelser om 
överflyttning av ansvar komma att 
ytterligare specificeras. Myndigheten bör 
med alla lämpliga medel underlätta 
överenskommelser om delegering mellan 
nationella tillsynsmyndigheter. Den bör 
underrättas i förväg om planerade 
överenskommelser om delegering så att 
den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan.
Den bör också centralt svara för 
offentliggörandena av sådana 
överenskommelser så att alla berörda parter 
utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och 
överblickbar information om sådana 
överenskommelser.

Or. en

Ändringsförslag 234
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Delegering av uppgifter och ansvar kan 
bidra positivt till tillsynsnätverkens 

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

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

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Myndigheten ska delegera tillsynen av institut med EU-dimension till nationella tillsynsmän.

Ändringsförslag 236
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 237
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

28. För att bevara den finansiella 
stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt 
skede identifiera gräns- och 
sektorövergripande trender och potentiella 
risker och sårbara punkter med ursprung i 
den mikroprudentiella nivån. Myndigheten 
bör övervaka och bedöma sådan utveckling 
inom sitt behörighetsområde och 
regelbundet och då omständigheterna så 
kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet om omständigheter av 
betydelse. Myndigheten bör också inleda 
och samordna stresstester inom hela 
gemenskapen för att bedöma de finansiella 
institutens förmåga att stå emot en 
ogynnsam marknadsutveckling och 
säkerställa att så enhetliga metoder som 
möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester. För att på ett mer informerat 
sätt kunna utföra sina uppgifter ska 
myndigheten utföra ekonomiska analyser 
av marknaderna och av den eventuella 
marknadsutvecklingens konsekvenser för 
dessa.

Or. en

Motivering

Användningen av ekonomiska analyser kommer att göra det möjligt för den europeiska 
tillsynsmyndigheten att fatta mer informerade beslut om de konsekvenser myndighetens 
åtgärder får på den större marknaden och vilka konsekvenser händelser på den större 
marknaden får för myndighetens åtgärder. Detta är i linje med bästa praxis på 
medlemsstatsnivå. 
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Ändringsförslag 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

28. För att bevara den finansiella 
stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt 
skede identifiera gräns- och 
sektorövergripande trender och potentiella 
risker och sårbara punkter med ursprung i 
den mikroprudentiella nivån. Myndigheten 
bör övervaka och bedöma sådan utveckling 
inom sitt behörighetsområde och 
regelbundet och då omständigheterna så 
kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet om omständigheter av 
betydelse. Myndigheten bör också 
samordna stresstester inom hela 
gemenskapen för att bedöma de finansiella 
institutens förmåga att stå emot en 
ogynnsam marknadsutveckling och 
säkerställa att så enhetliga metoder som 
möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester. För att på ett mer informerat 
sätt kunna utföra sina uppgifter ska 
myndigheten utföra ekonomiska analyser 
av marknaderna och av den eventuella 
marknadsutvecklingens konsekvenser för 
dessa.

Or. en

Motivering

Myndigheten ska utföra ekonomiska analyser för att på ett mer informerat sätt kunna utföra 
sina uppgifter som anges i Skinnerbetänkandet.
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Ändringsförslag 239
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

29. Med hänsyn till de finansiella 
tjänsternas globala omfattning och de 
internationella standardernas ökade 
betydelse bör myndigheten företräda 
Europeiska unionen i dialogen och 
samarbetet med tillsynsmyndigheter 
utanför unionen. Nationella behöriga 
myndigheter kan fortsätta att bidra till 
sådana forum som berör nationella frågor 
och frågor som är relevanta för deras 
egna uppgifter och behörighetsområden i 
enlighet med EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 240
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 241
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Myndigheten bör inom sitt 
behörighetsområde fungera som ett 
oberoende rådgivande organ för 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. Den bör kunna yttra sig om 
bedömningar av förvärv och ökning av 
innehav enligt direktiv 2006/48/EG (ändrat 
genom direktiv 2007/44/EG).

30. Myndigheten bör inom sitt 
behörighetsområde fungera som ett 
oberoende rådgivande organ för 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. Den bör kunna yttra sig om 
bedömningar av förvärv och ökning av 
innehav enligt direktiv 2006/48/EG (ändrat 
genom direktiv 2007/44/EG) i de fall 
direktivet föreskriver samråd mellan 
behöriga myndigheter från två eller fler 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

En fusion är per definition institutsspecifik och känslig från marknads- och handelssynpunkt, 
och bör förbli en fråga främst för konkurrensmyndigheter på nationell nivå och på EU-nivå. 
De europeiska tillsynsmyndigheternas möjlighet att ge råd i fusionsärenden bör begränsas till 
fall där kapitalkravsdirektivet föreskriver samråd mellan behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 242
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. För tillsynsmyndigheter som verkar i 
tillsynskollegier kommer myndigheten att 
fatta beslut om och samla in relevant 
information från de behöriga 
myndigheterna. Vidare kommer 
myndigheten att beakta gällande
överenskommelser mellan nationella 
behöriga myndigheter och 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer och 
även de internationella kollegiernas 



AM\808174SV.doc 61/79 PE439.457v01-00

SV

kärngrupper för krishantering, vilka har 
full tillgång till information. Myndigheten 
bör vara medlem av dessa 
krishanteringsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 243
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den 
ha rätt att få tillgång till all nödvändig 
information. För att undvika att ställa 
dubbla rapporteringskrav på de finansiella 
instituten bör sådan information normalt 
lämnas av de nationella tillsyns-
myndigheter som befinner sig närmast de 
finansiella marknaderna och instituten. 
Myndigheten bör dock ha befogenhet att 
begära information direkt från finansiella 
institut och andra parter om en nationell 
myndighet inte tillhandahåller – eller kan 
tillhandahålla – informationen inom rimlig 
tid. Medlemsstaternas myndigheter bör 
vara skyldiga att bistå myndigheten med 
att genomdriva sådana direkt riktade 
informationskrav.

31. För att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den 
ha rätt att få tillgång till all nödvändig 
information. För att undvika att ställa 
dubbla rapporteringskrav på de finansiella 
instituten bör sådan information normalt 
lämnas av de nationella tillsyns-
myndigheter som befinner sig närmast de 
finansiella marknaderna och instituten. 
Myndigheten bör dock som en sista utväg i 
objektivt verifierbara situationer med 
marknadsoro ha befogenhet att begära 
information direkt från finansiella institut 
och andra parter om en nationell 
myndighet inte tillhandahåller – eller kan 
tillhandahålla – informationen inom rimlig 
tid. Det berörda finansinstitutet bör ha 
rätt att yttra sig över om myndighetens 
direkt riktade informationskrav är 
befogade eller inte.

Or. en

Motivering

Befogenheten att begära information från enskilda institut bör endast användas av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna i begränsade nödsituationer för att undvika att den 
missbrukas för att bygga upp förtroendet mellan de nationella behöriga myndigheterna och 
de europeiska tillsynsmyndigheterna. De berörda finansiella instituten bör också ha möjlighet 
att yttra sig om det befogade i ett enskilt krav. 
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Ändringsförslag 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. Ett nära samarbete mellan myndigheten 
och Europeiska systemriskrådet är av 
väsentlig betydelse för att detta ska kunna 
fungera med all önskvärd effektivitet och 
för uppföljningen av dess varningar och 
rekommendationer. Myndigheten bör 
utbyta all relevant information med 
Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om 
enskilda företag bör lämnas ut endast om 
begäran åtföljs av en skälig motivering. 
Myndigheten bör se till att en uppföljning 
görs när den har tagit emot varningar eller 
rekommendationer som Europeiska 
systemriskrådet riktat till den eller till 
någon nationell myndighet.

32. Ett nära samarbete mellan myndigheten 
och Europeiska systemriskrådet är av 
väsentlig betydelse för att detta ska kunna 
fungera med all önskvärd effektivitet och 
för uppföljningen av dess varningar och 
rekommendationer. Myndigheten och 
ESRB bör utbyta all relevant information 
med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter 
om enskilda företag bör lämnas ut endast 
om begäran åtföljs av en skälig motivering. 
Myndigheten bör se till att en lämplig
uppföljning görs när den har tagit emot 
varningar eller rekommendationer som 
Europeiska systemriskrådet riktat till den 
eller till någon nationell myndighet. 

Or. en

Motivering

Bättre förklaring av texten.

Ändringsförslag 245
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 

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

möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med företrädare för gemenskapens kredit-
och värdepappersinstitut (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster) och dessas 
anställda samt konsumenter och andra 
icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör vara 
sammansatt av minst 15 företrädare för 
konsumenter och användare, fem 
oberoende framstående akademiskt 
verksamma personer och tio företrädare 
från sektorn och dess anställda.
Bankintressentgruppen bör arbeta aktivt 
som en förmedlande länk för andra grupper 
av användare av finansiella tjänster som 
inrättats av kommissionen eller på annat 
sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 246
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. I tillämpliga fall bör myndigheten
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med en välavvägd sammansättning av 
företrädare för gemenskapens kredit- och 
värdepappersinstitut (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster) och dessas 

33. Myndigheten bör samråda med berörda 
parter om tekniska standarder, riktlinjer 
och rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Innan myndigheten antar 
föreslagna tekniska standarder, riktlinjer 
eller rekommendationer bör den 
genomföra en konsekvensbedömning för 
att se till att bästa praxis för 
kvalitetslagstiftning har följts. För att 
tillhandahålla effektivt externt stöd bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med en lämplig sammansättning av 
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anställda samt konsumenter och andra 
icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt 
gemenskapslagstiftningen.

företrädare för gemenskapens kredit- och 
värdepappersinstitut (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster), 
fackföreningar, akademiskt verksamma 
personer samt konsumenter och andra 
icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt EU-lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det är viktigare att representationen av olika intressenter anpassas till den uppgift gruppen 
ska ha än att den är välavvägd. 

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

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. I tillämpliga fall bör myndigheten
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med en välavvägd sammansättning av 
företrädare för gemenskapens kredit- och 
värdepappersinstitut (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster) och dessas 

33. Myndigheten bör samråda med berörda 
parter om tekniska standarder, riktlinjer 
och rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Innan myndigheten antar 
föreslagna tekniska standarder, riktlinjer 
eller rekommendationer bör den 
genomföra en konsekvensundersökning. 
Av effektivitetsskäl bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med en välavvägd sammansättning av 
företrädare för gemenskapens kredit- och 
värdepappersinstitut (och i lämplig 
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anställda samt konsumenter och andra 
icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt
gemenskapslagstiftningen.

utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster), 
fackföreningar, akademiskt verksamma 
personer samt konsumenter och andra 
icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt genom EU-lagstiftning.

Or. en

Motivering

Så som angavs i Skinnerbetänkandet bör myndigheten genomföra en konsekvensundersökning 
innan den antar förslag till tekniska standarder. 

Ändringsförslag 248
Thijs Berman

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

33. I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med en välavvägd sammansättning av 
företrädare för gemenskapens kredit- och 
värdepappersinstitut (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster), 
fackföreningar, akademiskt verksamma 
personer samt konsumentorganisationer
och andra icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör arbeta 
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grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Fackföreningar och konsumentorganisationer är organiserade företrädare för anställda och 
konsumenter. Deras djupgående kunskaper om sektorsövergripande verksamheter gör dem 
mest lämpade att ta till vara de anställdas och konsumenternas intressen i intressentgruppen.

Ändringsförslag 249
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 250
Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Bankintressentgruppen bör huvudsakligen vara sammansatt av företrädare för 
bankbranschen. Gruppen bör vara mångskiftande och innehålla företrädare för både lokala 
och gränsöverskridande institut och för olika affärsmodeller.

Ändringsförslag 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

33. Myndigheten ska låta berörda parter 
höras om allt arbete som myndigheten 
genomför och ge dem skälig möjlighet att 
yttra sig om föreslagna åtgärder. Av 
effektivitetsskäl bör en 
bankintressentgrupp inrättas i detta syfte 
med en välavvägd sammansättning av 
företrädare för gemenskapens kredit- och 
värdepappersinstitut (och i lämplig 
utsträckning även institutionella investerare 
och andra finansiella institut som själva 
utnyttjar finansiella tjänster) och dessas 
anställda samt konsumenter och andra 
icke-professionella utnyttjare av 
banktjänster, däribland små och medelstora 
företag. Bankintressentgruppen bör arbeta 
aktivt som en förmedlande länk för andra 
grupper av användare av finansiella tjänster 
som inrättats av kommissionen eller på 
annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen bör få möjlighet att samråda om eller kommentera allt arbete som 
myndigheten utför som de anser vara av betydelse. Enskilda intressenter i gruppen bör själva 
få bestämma om de vill samråda eller inte.

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

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. Jämfört med välfinansierade 
industriföreträdare med goda kontaktnät 
är ideella organisationer marginaliserade 
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i debatten om de framtida finansiella 
tjänsterna och i den följande 
beslutsprocessen. Denna nackdel måste 
kompenseras genom tillräcklig 
finansiering av deras företrädare i 
bankintressentgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 253
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar 
inom krishanteringen för att bevara den 
finansiella stabiliteten, bland annat när det 
gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan 
åberopa denna skyddsklausul.

Or. en

Motivering

En följdändring av de ändringsförslag som lagts fram om artikel 23 för att begränsa 
skyddsklausulen.
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Ändringsförslag 254
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar 
inom krishanteringen för att bevara den 
finansiella stabiliteten, bland annat när det 
gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut. De ska 
agera i nära samordning inom ramen för 
EMU och dess principer. Myndighetens 
åtgärder i brådskande ärenden eller 
avvecklingssituationer som påverkar ett 
finansiellt instituts stabilitet bör inte 
innebära intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. En 
mekanism bör inrättas genom vilken 
medlemsstaterna kan åberopa denna 
skyddsklausul och i sista instans begära att 
Europeiska unionens råd ska besluta i 
ärendet. Det är lämpligt att rådet ges 
uppgifter i sådana frågor med hänsyn till 
medlemsstaternas särskilda ansvar i sådana 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34a. Inom tre år från ikraftträdandet av 
den förordningen bör en tydlig och sund
vägledning om när medlemsstaterna får 
respektive inte får utlösa skyddsklausulen 
fastställas på EU-nivå av kommissionen 
på grundval av de gjorda erfarenheterna. 
Användningen av skyddsklausulen bör 
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sedan utvärderas mot denna vägledning.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag saknas vägledning om när ett beslut kan anses vara ett intrång i det 
nationella finanspolitiska ansvarsområdet. Det måste ges rättslig säkerhet om begreppet 
”finanspolitiskt ansvarsområde” för att säkra lika villkor för de nationella myndigheterna 
och deltagarna på finansmarknaderna i hela EU. Gemensamma och klara riktlinjer måste 
fastställas och godkännas angående när ett intrång i det finanspolitiska ansvarsområdet ska 
kunna åberopas.

Ändringsförslag 256
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34a. Inom tre år från ikraftträdandet av 
den förordningen bör en tydlig och sund
vägledning om när skyddsklausulen får 
respektive inte får utlösas av 
medlemsstater fastställas på EU-nivå av 
kommissionen på grundval av de gjorda 
erfarenheterna. Användningen av 
skyddsklausulen bör sedan utvärderas 
mot denna vägledning.

Or. en

Motivering

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.
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Ändringsförslag 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34a. Om en medlemsstat skulle åberopa 
skyddsklausulen, bör Europaparlamentet 
informeras samtidigt som myndigheten, 
rådet och kommissionen, dock utan att det 
påverkar medlemsstaternas särskilda 
ansvar i krissituationer. Dessutom bör 
medlemsstaten förklara varför den 
åberopat skyddsklausulen. Myndigheten 
bör, i samarbete med kommissionen, 
fastställa vilka åtgärder som därefter ska 
vidtas.

Or. en

Motivering

Bättre förklaring av texten. 

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

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

38. En ordförande på heltid, vald av 
Europaparlamentet efter ett öppet 
uttagningsförfarande administrerat av 
kommissionen som därefter upprättar en 
lista, bör företräda myndigheten. 
Förvaltningen av myndigheten bör 
anförtros en verkställande direktör, som 
ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns-
och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.
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Or. en

Motivering

För att framhålla parlamentets betydelse vid valet av myndighetens ordförande.

Ändringsförslag 259
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

38. En ordförande på heltid, vald av 
Europaparlamentet efter ett öppet 
uttagningsförfarande administrerat av 
kommissionen varefter en lista upprättas 
för kommissionen, bör företräda 
myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 260
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 261
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de som har den största kompetensen i fråga om tillsyn på nationell 
nivå – de nationella tillsynsmyndigheterna – får i uppdrag att välja den mest kvalificerade 
personen som ordförande. Därigenom bör också eventuell politisering försvinna som annars 
skulle komma uppkomma om slutlistan upprättas av en av EU-institutionerna. 

Ändringsförslag 262
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa enhetlighet över 
sektorsgränserna i de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta 
nära inom ramen för en gemensam 
kommitté för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och i tillämpliga 
fall anta gemensamma ståndpunkter. De 
europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté bör överta alla 

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

samordna de tre europeiska 
tillsynsmyndigheternas arbete när det 
gäller finansiella konglomerat. I 
tillämpliga fall bör handlingar som ligger 
inom behörighetsområdet för Europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkrings- och 
tjänstepensioner) eller Europeiska 
tillsynsmyndigheten (värdepapper och 
marknad) antas parallellt av berörda 
europeiska tillsynsmyndigheter. 
Ordförandeskapet för Gemensamma 
rådgivande kommittén ska rotera varje år 
mellan respektive ordförande för de tre 
europeiska tillsynsmyndigheterna. 
Gemensamma rådgivande kommitténs 
ordförande ska vara vice ordförande för 
Europeiska systemriskrådet. 
Gemensamma rådgivande kommittén ska 
ha ett permanent sekretariat som 
bemannas genom utstationering från de 
tre europeiska tillsynsmyndigheterna, för 
att ge möjlighet till informellt 
informationsutbyte och utveckling av en 
gemensam kultur i de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa och utöka den roll som planeras för den gemensamma kommittén i 
kommissionens förslag. Kommittén bör underlätta informationsutbytet mellan de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och bidra till erfarenhetsutbytet mellan dessa. Kommittén bör också ha 
ett heltidssekretariat som bistår den i dess arbete, som kan inbegripa tillsyn över finansiella 
konglomerat och att tillhandahålla mikroekonomiska synpunkter på den makroekonomiska 
inriktning som Europeiska centralbankens personal har inom Europeiska systemriskrådets 
sekretariat.
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Ändringsförslag 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

39. För att säkerställa enhetlighet över 
sektorsgränserna i de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta 
nära genom de europeiska 
tillsynsmyndigheternas gemensamma 
kommitté (Gemensamma kommittén) och 
i tillämpliga fall anta gemensamma 
ståndpunkter. Gemensamma kommittén 
ska samordna de tre europeiska 
tillsynsmyndigheternas arbete när det 
gäller finansiella konglomerat. I 
tillämpliga fall bör handlingar som ligger 
inom behörighetsområdet för Europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkrings- och 
tjänstepensioner) eller Europeiska 
tillsynsmyndigheten (värdepapper och 
marknader) antas parallellt av berörda 
europeiska tillsynsmyndigheter. 
Ordförandeskapet för Gemensamma 
kommittén ska rotera varje år mellan 
respektive ordförande för de tre 
europeiska tillsynsmyndigheterna. 
Gemensamma kommitténs ordförande ska 
vara vice ordförande för Europeiska 
systemriskrådet. Gemensamma kommittén 
ska ha ett permanent sekretariat som 
bemannas genom utstationering från de 
tre europeiska tillsynsmyndigheterna, för 
att ge möjlighet till informellt 
informationsutbyte och utveckling av en 
gemensam kultur i de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

För att så som angavs i Skinnerbetänkandet förstärka den gemensamma kommitténs roll i 
samordningen av myndigheterna.
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Ändringsförslag 264
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 265
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella tillsyns-

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

myndigheterna och från eventuella direkta 
avgifter som betalas av finansinstitut. I 
fråga om bidragen från gemenskapen bör 
gemenskapens budgetförfarande tillämpas. 
Revisionen av räkenskaperna bör göras av
revisionsrätten. 

Or. en

Ändringsförslag 266
Carl Haglund

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Det är av väsentlig betydelse att 
affärshemligheter och annan konfidentiell 
information skyddas. Det bör likaså
säkerställas att information som utbyts 
inom nätverket förblir konfidentiell.

44. Det är av väsentlig betydelse att 
kommersiellt känsliga uppgifter och annan 
konfidentiell information skyddas. Det bör 
säkerställas att information som görs 
tillgänglig för myndigheten och utbyts 
inom nätverket omfattas av strikta och 
effektiva regler om sekretesskydd.

Or. en

Ändringsförslag 267
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Det är av väsentlig betydelse att 
affärshemligheter och annan konfidentiell 
information skyddas. Det bör likaså
säkerställas att information som utbyts 
inom nätverket förblir konfidentiell.

44. Det är av väsentlig betydelse att 
affärshemligheter och annan konfidentiell 
information skyddas. Det bör säkerställas 
att information som görs tillgänglig för 
myndigheten och utbyts inom nätverket 
omfattas av strikta och effektiva regler om 
sekretesskydd.

Or. en
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Motivering

Eftersom företagsspecifika uppgifter är marknadskänsliga är det viktigt att 
tillsynsmyndigheterna åläggs att inrätta säkra mekanismer för att samla in, lagra och 
överföra dem. Det finns ett klart behov av förbättrat informationsutbyte för att öka förståelsen 
för systemrisker. Det är dock viktigt att inte undergräva marknadssentimenten genom ett 
eventuellt offentliggörande av känsliga och konfidentiella uppgifter som skulle kunna störa 
finansmarknadernas korrekta funktion. 

Ändringsförslag 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. Det är av väsentlig betydelse att 
affärshemligheter och annan konfidentiell 
information skyddas. Det bör likaså
säkerställas att information som utbyts 
inom nätverket förblir konfidentiell.

44. Det är av väsentlig betydelse att 
affärshemligheter och annan konfidentiell 
information skyddas. Det bör säkerställas 
att information som görs tillgänglig för 
myndigheten och utbyts inom nätverket 
omfattas av strikta och effektiva regler om 
sekretesskydd.

Or. en

Motivering

Myndigheten måste vara skyldig att iaktta tydliga regler om sekretesskydd vid insamling, 
lagring och överföring av företagsspecifik information. 


