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Ændringsforslag 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det Europæiske Råd anbefalede i sine 
konklusioner af 19. juni 2009, at der blev 
oprettet et europæisk finanstilsynssystem, 
der omfatter tre nye europæiske 
tilsynsmyndigheder. Formålet med 
systemet er at forbedre kvaliteten og 
konsistensen i det nationale tilsyn, styrke 
kontrollen med grænseoverskridende 
koncerner og indføre et fælles europæisk 
regelsæt for alle finansieringsinstitutter i 
det indre marked. Det understreges, at de 
europæiske tilsynsmyndigheder også bør 
have tilsynsbeføjelser vedrørende 
kreditvurderingsbureauer, og 
Kommissionen opfordres til at udarbejde 
konkrete forslag til, hvordan det 
europæiske finanstilsynssystem kan spille 
en vigtig rolle i krisesituationer.

(4) Det Europæiske Råd anbefalede i sine 
konklusioner af 19. juni 2009, at der blev 
oprettet et europæisk finanstilsynssystem, 
der omfatter tre nye europæiske 
tilsynsmyndigheder. Formålet med 
systemet er at forbedre kvaliteten og 
konsistensen i det nationale tilsyn, styrke 
kontrollen med grænseoverskridende 
koncerner, indføre et fælles europæisk 
regelsæt for alle finansieringsinstitutter i 
det indre marked og sikre passende 
harmonisering af kriterier og metodologi, 
så de kan anvendes af nationale 
tilsynsmyndigheder til vurdering af 
risikoen ved kreditinstitutter. Det 
understreges, at de europæiske 
tilsynsmyndigheder også bør have 
tilsynsbeføjelser vedrørende 
kreditvurderingsbureauer, og 
Kommissionen opfordres til at udarbejde 
konkrete forslag til, hvordan det 
europæiske finanstilsynssystem kan spille 
en vigtig rolle i krisesituationer.

Or. en

Begrundelse

At sikre en ensartet anvendelse af reglerne i EU er ensbetydende med at vedtage tekniske 
standarder på de områder af lovgivningen, hvor der er behov for ensartede betingelser for 
gennemførelse af fællesskabsretsakter uden at inddrage nogen politiske beslutninger.
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Ændringsforslag 371
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det Europæiske Råd anbefalede i sine 
konklusioner af 19. juni 2009, at der blev 
oprettet et europæisk finanstilsynssystem, 
der omfatter tre nye europæiske 
tilsynsmyndigheder. Formålet med 
systemet er at forbedre kvaliteten og 
konsistensen i det nationale tilsyn, styrke
kontrollen med grænseoverskridende 
koncerner og indføre et fælles europæisk 
regelsæt for alle finansieringsinstitutter i 
det indre marked. Det understreges, at de 
europæiske tilsynsmyndigheder også bør 
have tilsynsbeføjelser vedrørende 
kreditvurderingsbureauer, og 
Kommissionen opfordres til at udarbejde 
konkrete forslag til, hvordan det 
europæiske finanstilsynssystem kan spille 
en vigtig rolle i krisesituationer.

(4) Det Europæiske Råd anbefalede i sine 
konklusioner af 19. juni 2009, at der blev 
oprettet et europæisk finanstilsynssystem, 
der omfatter tre nye europæiske 
tilsynsmyndigheder. Formålet med 
systemet er at forbedre kvaliteten og 
konsistensen i det nationale tilsyn, styrke 
kontrollen med grænseoverskridende 
koncerner, indføre et fælles europæisk 
regelsæt for alle finansieringsinstitutter i 
det indre marked og sikre passende 
harmonisering af kriterier og metodologi, 
så de kan anvendes af nationale 
tilsynsmyndigheder til vurdering af 
risikoen ved kreditinstitutter. Det 
understreges, at de europæiske 
tilsynsmyndigheder også bør have 
tilsynsbeføjelser vedrørende 
kreditvurderingsbureauer, og 
Kommissionen opfordres til at udarbejde 
konkrete forslag til, hvordan det 
europæiske finanstilsynssystem kan spille 
en vigtig rolle i krisesituationer.

Or. en

Begrundelse

Tekniske standarder bør foreslås for at sikre en ensartet anvendelse af tilsynsprocessen og en 
fælles risikovurdering gennem en passende harmonisering af kriterier og metodologi, så de 
kan anvendes af nationale tilsynsmyndigheder til vurdering af risikoen ved kreditinstitutter.
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Ændringsforslag 372
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forordningerne om oprettelse af ESFS 
omhandler en mekanisme til bilæggelse af 
tvister mellem kompetente nationale 
myndigheder. Er en kompetent myndighed 
uenig i en anden kompetent myndigheds 
tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn 
til fremgangsmåde eller indhold - på 
områder, hvor lovgivningen kræver 
samarbejde, koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan de 
europæiske tilsynsmyndigheder efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed inden 
for en tidsfrist, som de europæiske 
tilsynsmyndigheder har fastsat under 
hensyntagen til eventuelle relevante frister 
i den relevante lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. Fortsætter en sådan 
tvist, kan de europæiske 
tilsynsmyndigheder bilægge den.

(11) Forordningerne om oprettelse af ESFS 
omhandler en mekanisme til bilæggelse af 
tvister mellem kompetente nationale 
myndigheder. Er en kompetent myndighed 
uenig i en anden kompetent myndigheds 
tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn 
til fremgangsmåde eller indhold - på 
områder fastlagt i EU-lovgivningen i 
medfør af forordning .../... [EBA], 
forordning .../... [ESMA] og forordning 
.../... [EIOPA], hvor lovgivningen kræver 
samarbejde, koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan de 
europæiske tilsynsmyndigheder efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed inden 
for en tidsfrist, som de europæiske 
tilsynsmyndigheder har fastsat under 
hensyntagen til eventuelle relevante frister 
i den relevante lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. Fortsætter en sådan 
tvist, kan de europæiske 
tilsynsmyndigheder bilægge den.

Or. en

Ændringsforslag 373
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forordningerne om oprettelse af ESFS (11) Forordningerne om oprettelse af ESFS 
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omhandler en mekanisme til bilæggelse af 
tvister mellem kompetente nationale 
myndigheder. Er en kompetent myndighed 
uenig i en anden kompetent myndigheds 
tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn 
til fremgangsmåde eller indhold - på 
områder, hvor lovgivningen kræver 
samarbejde, koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan de 
europæiske tilsynsmyndigheder efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed inden 
for en tidsfrist, som de europæiske 
tilsynsmyndigheder har fastsat under 
hensyntagen til eventuelle relevante frister 
i den relevante lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. Fortsætter en sådan 
tvist, kan de europæiske 
tilsynsmyndigheder bilægge den.

omhandler en mekanisme til bilæggelse af 
tvister mellem kompetente nationale 
myndigheder. Er en kompetent myndighed 
uenig i en anden kompetent myndigheds 
tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn 
til fremgangsmåde eller indhold - på 
områder fastlagt i EU-lovgivningen i 
artikel 1, stk. 2, i henholdsvis forordning 
.../... [EBA], forordning .../... [ESMA] og 
forordning .../... [EIOPA], hvor 
lovgivningen kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan de 
europæiske tilsynsmyndigheder efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed inden 
for en tidsfrist, som de europæiske 
tilsynsmyndigheder har fastsat under 
hensyntagen til eventuelle relevante frister 
i den relevante lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. Fortsætter en sådan 
tvist, kan de europæiske 
tilsynsmyndigheder bilægge den.

Or. en

Ændringsforslag 374
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den bestemmelse i forordningerne 
om oprettelse af ESFS, som giver 
mulighed for bilæggelse af tvister, kræver 
stort set ikke nogen konsekvensændringer 
i den relevante lovgivning. Men inden for 
de områder, hvor der allerede er indført en 
form for ikke-bindende mægling i den 
relevante lovgivning, eller hvor der er 
fastsat tidsfrister for fælles beslutninger, 

(12) I artikel 11, stk. 1, i forordning
.../...[EBA], forordning .../...[ESMA] og 
forordning .../...[EIOPA] kræves det, at de 
tilfælde, hvor mekanismen til bilæggelse 
af tvister mellem kompetente nationale 
myndigheder kan anvendes, specificeres i 
sektorspecifik lovgivning. Inden for de 
områder, hvor der allerede er indført en 
form for ikke-bindende mægling i den 
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som skal træffes af en eller flere 
kompetente nationale myndigheder, er det 
nødvendigt at foretage ændringer for at 
sikre gennemsigtighed og minimal 
indgriben i proceduren for fælles 
beslutningstagning, men også om 
nødvendigt, for at sikre at de europæiske 
tilsynsmyndigheder kan bilægge tvister.

relevante lovgivning, eller hvor der er 
fastsat tidsfrister for fælles beslutninger, 
som skal træffes af en eller flere 
kompetente nationale myndigheder, er det 
desuden nødvendigt at foretage ændringer 
for at sikre gennemsigtighed og minimal 
indgriben i proceduren for fælles 
beslutningstagning, men også om 
nødvendigt, for at sikre at de europæiske 
tilsynsmyndigheder kan bilægge tvister.

Or. en

Ændringsforslag 375
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den bindende procedure for 
tvistbilæggelse tager sigte på at finde en 
løsning i situationer, hvor de kompetente 
tilsynsmyndigheder ikke selv er i stand til 
at løse proceduremæssige eller 
indholdsmæssige problemer i forbindelse 
med EU-lovens overholdelse. I en sådan 
situation bør en af de tilsynsførende have 
mulighed for at rejse spørgsmålet over for 
den kompetente ESA. ESA bør kunne 
udøve sine i forordningerne angivne 
beføjelser, men bør ikke kunne erstatte 
nationale tilsyns skøn. ESA bør kun finde 
en løsning på sagen med henblik på at 
sikre overholdelse af EU-lovgivningen.
Særligt i forbindelse med beslutninger om 
kapitaltillæg i henhold til direktiv 
2006/48/EF bør EBA ikke begrænse et 
nationalt tilsyns mulighed for at fastsætte 
kapitalniveauer, for så vidt en sådan 
beslutning overholder grænserne for 
nationale tilsyns skønsbeføjelser i 
henhold til EU-lovgivningen.

Or. en
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Ændringsforslag 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 1998/26/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede medlemsstat 
underretter straks de øvrige medlemsstater 
og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning.../..., og meddeler 
myndigheden alle de oplysninger, som er 
nødvendige for, at den kan varetage sine 
opgaver.

3. Den i stk. 2 omhandlede medlemsstat 
underretter straks Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici, de øvrige medlemsstater 
og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning.../..., og meddeler 
myndigheden alle de oplysninger, som er 
nødvendige for, at den kan varetage sine 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/87/EF
Artikel 9 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 9, stk. 2, tilføjes følgende 
litra:
"ca) etablering af en detaljeret
saneringsordning, som skal ajourføres 
løbende og evalueres mindst én gang om 
året, omfattende en struktureret 
mekanisme for tidlig indgriben, hurtige 
opretningsforanstaltninger og en nødplan 
til anvendelse i tilfælde af konkurs."

Or. en
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Ændringsforslag 378
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 c (nyt)
Direktiv 2002/87/EF
Artikel - 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) I afdeling 3 indføjes følgende artikel 
før artikel 10:

"Artikel -10
1. Finansielle konglomerater underkastes 
supplerende tilsyn og EU-tilsyn foretaget 
af Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder og de kompetente 
nationale myndigheder.
2. Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder foretager EU-tilsynet 
med finansielle konglomerater for at sikre 
konsekvent sektor- og 
grænseoverskridende overholdelse af 
bindende retsakter i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen.
Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder udøver normalt sin 
virksomhed igennem den koordinator, der 
er udpeget af de kompetente nationale 
myndigheder til at foretage det 
supplerende tilsyn, og som også handler 
på vegne af Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder.
3. Alle koordinatorer for finansielle 
konglomerater i EU er underlagt en 
overordnet koordinering foretaget af Det 
Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder."

Or. en
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Ændringsforslag 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2002/87/EF
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 18 indsættes følgende afsnit 
efter stk. 1:
"1a. Når en kompetent myndighed 
beslutter, at et tredjeland har et 
tilsvarende tilsyn i modsætning til en 
anden relevant kompetent myndigheds 
holdning, kan Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder 
tilbagekalde beslutningen, når den 
ansvarlige kompetente myndigheds 
beslutning var baseret på falske 
antagelser, eller standarden på tilsynet i 
tredjelandet er faldet, siden beslutningen 
blev truffet."

Or. en

Ændringsforslag 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 5 b (nyt)
Direktiv 2002/87/EF
Artikel 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Efter artikel 21a indsættes følgende 
artikel:

"Artikel 21b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
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på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den i kraft på den dato, der er 
fastsat deri. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder den ikke i kraft."
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første underafsnit, efter 
anmodning fra Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 381
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 1, stk. 1, punkt 1, indføjes 
følgende underafsnit:
"For at sikre en ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte anvendelsesbetingelserne for de 
forskellige elementer i definitionen af 
intern viden, navnlig dens ikkeoffentlige 
karakter, som omtaltes i første 
underafsnit under dette punkt.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
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fjerde underafsnit i henhold til 
proceduren i artikel 7 i forordning …/….
[ESMA]"

Or. en

Begrundelse

Tekniske standarder kunne præcisere de forskellige elementer i denne definition med henblik 
på at fremme ensartet anvendelse

Ændringsforslag 382
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. - 1 a (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1a) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:
10a. For at sikre en ensartet anvendelse 
af denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte anvendelsesbetingelserne for:
- kravet i første underafsnit i stk. 1 om, at 
en udsteder hurtigst muligt offentligt skal 
fremlægge intern viden
- forsinkelse i en udsteders 
offentliggørelse af intern viden i henhold 
til stk. 2
- indholdet og typen af personer, der skal 
opføres på den liste, som omtales i tredje 
underafsnit i stk. 3
- typen af transaktioner, den kompetente 
myndighed skal underrettes om i henhold 
til stk. 4 i nærværende artikel, og
de gennemførelsesbestemmelser, der skal 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
stk. 10, sjette led, om et retvisende billede 
af henstilling og oplysning om interesser 
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eller angivelse af interessekonflikter.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
dette stykke i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning …/…. [ESMA]"

Or. en

Begrundelse

Tekniske standarder (første og andet punkt) kunne reducere afvigelser og fremme 
overensstemmelse, særligt i grænseoverskridende sammenhæng. Tekniske standarder kunne 
fremme ensartet anvendelse fra medlemsstat til medlemsstat og reducere retsusikkerhed. De 
kunne navnlig præcisere de betingelser, hvorpå en børsnoteret udsteder lovligt kan udsætte 
offentliggørelse. 

Ændringsforslag 383
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. - 1 b (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1b) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:
"1a. For at sikre en ensartet anvendelse 
af denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte anvendelsesbetingelserne for de 
gennemførelsesbestemmelser, som 
Kommissionen har vedtaget vedrørende:
- beregninger af prisrammer og den 
dagligt fastsatte købsramme i forbindelse 
med det tilbagekøbsprogram, som omtales 
i artikel 5 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 
om gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF med hensyn til undtagelser for 
tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af 
finansielle instrumenter1
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- offentliggørelse og indberetning af 
stabilisering af et finansielt instrument 
som omtalt i artikel 9 i forordning (EF) 
nr. 2273/2003, og
- accessorisk stabilisering af et finansielt 
instrument som omtalt i artikel 11 i 
forordning (EF) nr. 2273/2003.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
dette stykke, i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning …/…. [ESMA]."
1 EUT L 336 af 23.12.2003, s. 33

Or. en

Begrundelse

Tekniske standarder kunne fremme ensartet anvendelse fra medlemsstat til medlemsstat, 
reducere retsusikkerhed og lade fleksibilitet reagere på markedsinnovation.

Ændringsforslag 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. - 1 c (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1c) I artikel 12, stk. 2, indsættes følgende 
punkter:
ha) forbyd det berørte finansielle 
instrument,
hb) begræns omfanget af en forpligtelse 
til at købe eller sælge et givent beløb 
finansielle aktiver,
hc) stil krav om besiddelse af 
underliggende aktiver som en betingelse 
for handel, og
hd) fastsæt kvalitative grænser.

Or. en
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Ændringsforslag 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. - 1 d (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d) Artikel 14, stk. 4, erstattes af 
følgende:
"4. Medlemsstaterne fastsætter, at den 
kompetente myndighed offentliggør 
enhver foranstaltning eller sanktion, 
som pålægges som følge af overtrædelse 
af bestemmelserne i gennemførelsen af 
dette direktiv, medmindre en sådan 
offentliggørelse i alvorlig grad ville 
bringe de finansielle markeder i fare 
eller i uforholdsmæssigt omfang skade 
de involverede parter. De kompetente 
myndigheder indberetter samtidig alle 
foranstaltninger eller sanktioner til Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed vedføjer 
denne oplysning til de respektive 
dataregistreringer i de relevante 
europæiske databaser for registrerede 
markedsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 16 indsættes følgende afsnit 
efter stk. 2:
"2a. Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning .../..., kan på eget initiativ 
kræve enhver oplysning, som er 
nødvendig til det formål, der omtales i stk. 
1."

Or. en

Ændringsforslag 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3 f (nyt)
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3f) Efter artikel 17a indsættes følgende 
artikel:

"Artikel 17b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den i kraft på den dato, der er 
fastsat deri. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder den ikke i kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 



AM\809041DA.doc 17/91 PE439.899v01-00

DA

det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første underafsnit, efter 
anmodning fra Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 388
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3 c (nyt)
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:
"6a. For at sikre konsekvent 
harmonisering af og ensartet anvendelse 
af denne artikel udarbejder Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder vedrørende 
beregningen af forsikringsmæssige 
hensættelser. Myndigheden forelægger 
disse udkast til tekniske standarder og 
rapporter for Kommissionen inden den 1. 
juni 2011.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første underafsnit i henhold til 
proceduren i artikel 7 i forordning …/….
[EIOPA]."

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 15, stk. 6, i IORP-direktivet er der allerede enighed om målet om 
yderligere harmonisering, navnlig på området for beregning af forsikringsmæssige 
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hensættelser, for bedre at beskytte forbrugerne. Da IORP-direktivet kun harmoniserer de
forskellige nationale regler i lav grad, vil bindende tekniske standarder være af særlig 
vigtighed.

Ændringsforslag 389
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1 d (nyt)
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 20 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) I artikel 20 indsættes følgende stykke:
"10a. For at sikre konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder vedrørende 
godkendelses-, meddelelses-, oplysnings-
og indberetningsprocedurer.
Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EIOPA]."

Or. de

Begrundelse

I artikel 15, stk. 6, i direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er der med 
henblik på beskyttelse af forbrugerne mod følgerne af tilsynsarbitrage på tværs af grænserne 
allerede eksplicit fastsat målet om en yderligere harmonisering af metoderne til beregning af 
de tekniske hensættelser. I lyset af at direktivet om markedsrelaterede pensionskasser kun i 
minimalt omfang indeholder harmoniserede bestemmelser, er fælles tekniske standarder på 
dette område særligt vigtige.
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Ændringsforslag 390
Peter Skinner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 20 – stk. 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder og opstiller for hver 
enkelt medlemsstat bestemmelser af 
tilsynsmæssig karakter, der er relevante for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
ikke er omfattet af henvisningen til 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

11. For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder og opstiller for hver 
enkelt medlemsstat bestemmelser af 
tilsynsmæssig karakter, der er relevante for 
arbejdsmarkedspensionsordninger. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Eftersom IORP-direktivet ikke definerer, hvad der menes med "social- og 
arbejdsmarkedslovgivning", har hver medlemsstat udarbejdet sin egen definition i relation til 
direktivet. Nogle medlemsstater har placeret bestemmelser af tilsynsmæssig karakter med 
forbindelse til arbejdsmarkedspensioner i social- og arbejdsmarkedslovgivningen, andre ikke.
Som en følge heraf ville Kommissionens tekst ikke tillade EIOPA præcist at fastholde 
bestemmelsernes karakter i hele EU. EIOPA bør udarbejde sine tekniske standarder og 
opstille bestemmelser for arbejdsmarkedspensioner, uanset hvor de befinder sig i den enkelte 
medlemsstat.

Ændringsforslag 391
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 20 – stk. 11 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder og opstiller for hver 
enkelt medlemsstat bestemmelser af 
tilsynsmæssig karakter, der er relevante for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
ikke er omfattet af henvisningen til 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

11. For at sikre konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af dette direktiv 
udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder vedrørende 
beregningen af forsikringsmæssige 
bestemmelser og udarbejder rapporter, 
der for hver enkelt medlemsstat opstiller
andre bestemmelser af tilsynsmæssig 
karakter, der er relevante for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
ikke er omfattet af henvisningen til 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder og rapporter for 
Kommissionen senest den 1. juni 2011.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 15, stk. 6, i IORP-direktivet er der allerede enighed om målet om 
yderligere harmonisering, navnlig på området for beregning af forsikringsmæssige 
hensættelser, for bedre at beskytte forbrugerne. Da IORP-direktivet kun harmoniserer de 
forskellige nationale regler i lav grad, vil bindende tekniske standarder være af særlig 
vigtighed. Opstillingen af andre tilsynsbestemmelser i medlemsstaterne kan også være nyttig 
og kan medtages i rapporter, men kan pr. definition ikke udgøre harmoniserede europæiske 
tekniske standarder. En rimelig udsættelse for fremsættelse af tekniske standarder og 
opstilling af bestemmelser er ét år, og ikke fire år.

Ændringsforslag 392
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 20 – stk. 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. For at sikre ensartet anvendelse af dette 11. For at sikre en konsekvent 
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direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder og opstiller for hver 
enkelt medlemsstat bestemmelser af 
tilsynsmæssig karakter, der er relevante 
for arbejdsmarkedspensionsordninger, 
som ikke er omfattet af henvisningen til 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

harmonisering og ensartet anvendelse af 
dette direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder for metoderne til 
beregning af de tekniske hensættelser. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

Or. de

Begrundelse

I artikel 15, stk. 6, i direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er der med 
henblik på beskyttelse af forbrugerne mod følgerne af tilsynsarbitrage på tværs af grænserne 
allerede eksplicit fastsat målet om en yderligere harmonisering af metoderne til beregning af 
de tekniske hensættelser. I lyset af at direktivet om markedsrelaterede pensionskasser kun i 
minimalt omfang indeholder harmoniserede bestemmelser, er fælles tekniske standarder på 
dette område særligt vigtige.

Ændringsforslag 393
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Artikel 21, stk. 1, affattes således:



PE439.899v01-00 22/91 AM\809041DA.doc

DA

"Medlemsstaterne sikrer i samarbejde 
med Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger på 
passende vis konsekvent harmonisering
og en ensartet anvendelse af dette 
direktiv gennem anvendelsen af fælles 
tekniske standarder i forbindelse med 
godkendelse, underretning, regler 
vedrørende beregningen af 
forsikringsmæssige hensættelser, 
oplysnings- og 
offentliggørelsesprocedurer, regelmæssig 
udveksling af oplysninger og erfaringer, 
og et tættere samarbejde og herigennem
forebygge konkurrenceforvridning og 
skabe de nødvendige betingelser for et 
uproblematisk grænseoverskridende 
medlemskab."

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 15, stk. 6, i IORP-direktivet er der allerede enighed om målet om 
yderligere harmonisering, navnlig på området for beregning af forsikringsmæssige 
hensættelser, for bedre at beskytte forbrugerne. Da IORP-direktivet kun harmoniserer de 
forskellige nationale regler i lav grad, vil bindende tekniske standarder være af særlig 
vigtighed.

Ændringsforslag 394
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Artikel 21, stk. 1, affattes således:
"Medlemsstaterne sikrer i samarbejde 
med Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger på 
passende vis en ensartet anvendelse af 
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dette direktiv gennem regelmæssig 
udveksling af oplysninger og erfaringer, 
med henblik på at udvikle bedste praksis 
på området og et tættere samarbejde og 
herigennem forebygge 
konkurrenceforvridning og skabe de 
nødvendige betingelser for et 
uproblematisk grænseoverskridende 
medlemskab."

Or. de

Begrundelse

I artikel 15, stk. 6, i direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er der med 
henblik på beskyttelse af forbrugerne mod følgerne af tilsynsarbitrage på tværs af grænserne 
allerede eksplicit fastsat målet om en yderligere harmonisering af metoderne til beregning af 
de tekniske hensættelser. I lyset af at direktivet om markedsrelaterede pensionskasser kun i 
minimalt omfang indeholder harmoniserede bestemmelser, er fælles tekniske standarder på 
dette område særligt vigtige.

Ændringsforslag 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Artikel 21, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer i tæt
samarbejde med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger på 
passende vis en ensartet anvendelse af 
dette direktiv gennem regelmæssig 
udveksling af oplysninger og erfaringer, 
med henblik på at udvikle bedste praksis 
på området og et tættere samarbejde og 
herigennem forebygge 
konkurrenceforvridning og skabe de 
nødvendige betingelser for et 
uproblematisk grænseoverskridende 
medlemskab og overførsel af 
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annuitetsfordringer."

Or. en

Ændringsforslag 396
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. - 1 c (nyt)
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1c) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:
"3a. For at sikre en ensartet anvendelse 
af dette direktiv kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte anvendelsesbetingelserne for 
undtagelser fra pligten til at offentliggøre 
et prospekt, såfremt offentligheden har 
adgang til et dokument, der indeholder 
oplysninger, som betragtes af den 
kompetente myndighed som svarende til 
de oplysninger, som prospektet normalt 
indeholder.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
dette stykke, i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning …/…. [ESMA]"

Or. en

Begrundelse

Tekniske standarder kunne sikre ensartet anvendelse af EU-lovgivningen, når der kræves et 
dokument, der indeholder oplysninger svarende til oplysningerne i et prospekt, for at drage 
fordel af undtagelserne.
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Ændringsforslag 397
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. - 1 d (nyt)
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d) I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
"5a. For at sikre en ensartet anvendelse 
af dette direktiv kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte indholdet og formatet af 
prospektet og dets resumé samt:
- betingelserne for anvendelsen af 
bestemmelserne vedrørende tilpasningen 
til det minimum af oplysninger, der gives i 
prospekter og basisprospekter, som omtalt 
i artikel 23 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/71/EF vedrørende 
oplysninger i prospekter og formatet, 
integration ved henvisning og 
offentliggørelse af sådanne prospekter og 
udsendelse af annoncer1

- indholdet af det resumé, der omtales i 
stk. 3.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første underafsnit i henhold til 
proceduren i artikel 7 i forordning …/….
[ESMA]"
1 EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder har forskellig praksis og ville kræve, at udsteder og udbyder er 
ansvarlige eller, alt efter udstedelsens art, én af disse personer. Dette skaber usikkerhed om 
ansvarsordningen i prospektet, især når prospektet anvendes i andre lande. Yderligere 
specifikationer er påkrævede med hensyn til dette spørgsmål.



PE439.899v01-00 26/91 AM\809041DA.doc

DA

Ændringsforslag 398
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. - 1 e (nyt)
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:
"2a. For at sikre en ensartet anvendelse 
af dette direktiv kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder for at 
fastsætte betingelserne for at gøre det 
ansvar, der er knyttet til prospektet, 
gældende.
Kommissionen kan vedtage det udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første underafsnit, i henhold til 
proceduren i artikel 7 i forordning …/….
[ESMA]"

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 397.

Ændringsforslag 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 14, stk. 1, affattes således:
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"1. Når prospektet er godkendt, skal det 
arkiveres hos hjemlandets kompetente 
myndighed og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og gøres 
tilgængeligt for offentligheden af 
udstederen, udbyderen eller den person, 
der anmoder om optagelse til handel på et 
reguleret marked, så hurtigt som praktisk 
muligt og under alle omstændigheder i 
rimelig tid og senest inden starten af 
udbud til offentligheden eller optagelsen 
til handel af de pågældende værdipapirer.
I tilfælde af at aktier i en klasse, der ikke 
allerede er optaget til handel på et 
reguleret marked, udbydes til 
offentligheden og dermed skal optages til 
handel for første gang, skal prospektet 
endvidere være tilgængeligt mindst seks 
arbejdsdage før udbuddets afslutning."

Or. en

Ændringsforslag 400
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af
kravet om tillæg til prospektet i tilfælde af 
en væsentlig ny omstændighed, materiel 
fejl eller ukorrekthed i forbindelse med 
oplysningerne i prospektet. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 

3. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder kan
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge de procedurer, der skal 
overholdes i forbindelse med kravet om 
tillæg til prospektet, i tilfælde af en 
væsentlig ny omstændighed, materiel fejl 
eller ukorrekthed i forbindelse med 
oplysningerne i prospektet. 
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1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 401
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
kravet om tillæg til prospektet i tilfælde af 
en væsentlig ny omstændighed, materiel 
fejl eller ukorrekthed i forbindelse med 
oplysningerne i prospektet. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

3. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
fastlægger Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, hvad en 
væsentlig ny omstændighed, materiel fejl 
eller ukorrekthed som omtalt i stk. 1 er, og 
udarbejder udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af kravet om tillæg til 
prospektet i tilfælde af en væsentlig ny 
omstændighed, materiel fejl eller 
ukorrekthed i forbindelse med 
oplysningerne i prospektet. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder har forskellige fortolkninger af, hvad en "væsentlig ny 
omstændighed" er. Tekniske standarder skal sikre ensartede regler og forhindre 
tilsynsarbitrage.
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Ændringsforslag 402
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at de 
kompetente myndigheder kan udveksle 
fortrolige oplysninger eller sende fortrolige 
oplysninger til Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici. 
Oplysninger udvekslet mellem kompetente 
myndigheder og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, 
omfattes af den tavshedspligt, der påhviler 
personer, som er eller har været 
beskæftiget hos de kompetente 
myndigheder, der modtager de pågældende 
oplysninger.

3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at de 
kompetente myndigheder kan udveksle 
fortrolige oplysninger eller sende fortrolige 
oplysninger til Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed eller Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici,
der er genstand for begrænsninger i 
forbindelse med de firmaspecifikke 
oplysninger og indvirkninger på 
tredjelande som fastlagt i henholdsvis 
[ESMA-forordning] og [ESRB-
forordning]. Oplysninger udvekslet 
mellem kompetente myndigheder og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
eller Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici, omfattes af den 
tavshedspligt, der påhviler personer, som er 
eller har været beskæftiget hos de 
kompetente myndigheder, der modtager de 
pågældende oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 8 i (nyt)
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8i) Efter artikel 24a indsættes følgende 
artikel:
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"Artikel 24b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den delegerede retsakt i kraft på 
den dato, der er angivet deri. Hvis 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 404
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Artikel 2, stk. 3, affattes således:
"3. For at tage hensyn til udviklingen på 
de finansielle markeder og sikre en 
konsekvent harmonisering og ensartet 
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anvendelse af dette direktiv fastlægger 
Kommissionen, for så vidt angår 
undtagelsesbestemmelserne i litra c), i), 
og k), ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 64, 64a og 
64b kriterierne for bestemmelse af, 
hvornår en aktivitet kan anses for at være 
accessorisk i forhold til hovederhvervet på 
koncernniveau, samt hvornår en aktivitet 
ydes lejlighedsvist.
[...]
Udkastene til delegerede retsakter 
udarbejdes af Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed."

Or. en

Ændringsforslag 405
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. - 1 c (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 4 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:
"2a. For at tage hensyn til udviklingen på 
de finansielle markeder og sikre ensartet 
anvendelse af nærværende artikel 
udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder til fastsættelse af de 
anvendelsesbetingelser, der finder 
anvendelse på de forskellige elementer af 
definitionerne som fastsat i stk. 1 i 
nærværende artikel og de forskellige 
elementer af definitionerne som fastsat i 
artikel 2 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 til 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/39/EF, for så vidt 
angår registreringsforpligtelser for 
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investeringsselskaber, indberetning af 
transaktioner, markedsgennemsigtighed, 
optagelse af finansielle instrumenter til 
handel samt definitioner af begreber med 
henblik på nævnte direktiv1, og artikel 2 i 
Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 
10. august 2006 om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, hvad angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne 
for drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv2. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen inden den 
1. januar 2015."
1 EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1.
1EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Begrundelse

Ensartet anvendelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter med henblik på at 
udvikle ensartede regler bør fremmes gennem udarbejdelsen af tekniske standarder af ESMA.

Ændringsforslag 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 1
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opretter et register 
over alle investeringsselskaber. Registeret 
skal være offentlig tilgængeligt og 
indeholde oplysninger om den 
investeringsservice og/eller -virksomhed, 
investeringsselskabet har tilladelse til at 
udøve. Registeret skal ajourføres løbende. 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, som blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 

3. Medlemsstaterne registrerer alle 
investeringsselskaber, der leverer 
tjenesteydelser eller udøver aktiviteter 
inden for deres myndighedsområde. En 
systematisk opdateret liste over disse 
selskaber overføres til Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed som fastsat 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. …/…. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed opretter et register 
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Rådets forordning .../..., opretter et 
register over alle investeringsselskaber i 
Fællesskabet. Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed offentliggør 
listen og ajourfører den.

over alle investeringsselskaber i Unionen. 
Registeret skal være offentlig tilgængeligt 
og indeholde oplysninger om den 
investeringsservice og/eller -virksomhed, 
investeringsselskabet har tilladelse til at 
udøve. Registeret skal ajourføres løbende. 
Når en kompetent myndighed har 
inddraget en tilladelse i henhold til artikel 
8, litra b) til d), vises inddragelsen i 
registret i en periode på to år.

Or. en

Ændringsforslag 407
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, 
artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af krav og procedurer i 
forbindelse med tilladelse som omhandlet 
i denne artikel og i artikel 7, artikel 9, stk. 
2-4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12.

4. For at sikre konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af denne artikel og 
artikel 5, stk. 4, artikel 9, stk. 2 til 4, artikel 
10, stk. 1 og 2, og artikel 12 udarbejder
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på:

(a) at præcisere kravene til 
hovedsædet som omtalt i artikel 5, 
stk. 4,

(b)  at fastlægge de oplysninger, der 
skal gives til de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 
7, stk. 2,

(c) at fastlægge oplysninger og 
udarbejde standardformularer, -
skabeloner og -procedurer for 
anmeldelsen som omtalt i artikel 9, 
stk. 2,

(d) at præcisere kravene i artikel 9, 



PE439.899v01-00 34/91 AM\809041DA.doc

DA

stk. 2 til 4 og artikel 10, stk. 1 og 2, 
og

(e) at præcisere kravene til 
startkapital som omtalt i artikel 12.

Or. en

Ændringsforslag 408
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, 
artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af krav og procedurer i 
forbindelse med tilladelse som omhandlet i 
denne artikel og i artikel 7, artikel 9, stk. 2-
4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12.

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, 
artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at præcisere oplysninger, 
formater, skabeloner, kriterier og
procedurer i forbindelse med tilladelse som 
omhandlet i denne artikel og i artikel 7, 
artikel 9, stk. 2-4, artikel 10, stk. 1-2, og 
artikel 12.

Or. en

Ændringsforslag 409
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
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artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, 
artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af krav og procedurer i 
forbindelse med tilladelse som omhandlet i 
denne artikel og i artikel 7, artikel 9, stk. 2-
4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12.

artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, 
artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 
udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
krav og procedurer i forbindelse med 
tilladelse som omhandlet i denne artikel og 
i artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, artikel 10, stk. 
1-2, og artikel 12. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen inden den 
1. januar 2015.

Or. en

Begrundelse

Ensartet anvendelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter med henblik på at 
udvikle ensartede regler bør fremmes gennem udarbejdelsen af tekniske standarder af ESMA.

Ændringsforslag 410
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 10 a – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
listen over de oplysninger, der kræves til at 
foretage en vurdering af en erhvervelse, jf. 
stk. 1, og proceduren for samråd mellem de 
relevante kompetente myndigheder, jf. 
artikel 10, stk. 4. Myndigheden forelægger 
disse udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

8. For at sikre konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af denne artikel 
udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
listen over de oplysninger, der kræves til at 
foretage en vurdering af en erhvervelse, jf. 
stk. 1, kriteriet for at modarbejde køb som 
omtalt i stk. 4 og proceduren for samråd 
mellem de relevante kompetente 
myndigheder, jf. artikel 10, stk. 4. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.



PE439.899v01-00 36/91 AM\809041DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 411
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 13 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:
"10a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 6 til 8 i 
nærværende artikel og artikel 18, stk. 1 og 
2, i dette direktiv og artikel 7 og 8 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 og artikel 16 til 20 og 51 i 
Kommissionens direktiv 2006/73/EF. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Ensartet anvendelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter med henblik på at 
udvikle ensartede regler bør fremmes gennem udarbejdelsen af tekniske standarder af ESMA.
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Ændringsforslag 412
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 19 – stk. 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) I artikel 19, stk. 10, første afsnit, 
affattes den indledende tekst således:
"10. For at sikre den nødvendige 
investorbeskyttelse og en konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
stk. 1-8 sikrer Kommissionen i form af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 64, 64a og 64b, at 
investeringsselskaberne overholder 
principperne heri, når de leverer 
investeringsservice eller accessoriske 
tjenesteydelser til deres kunder. De 
delegerede retsakter skal tage hensyn til:"

Or. en

Ændringsforslag 413
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 d (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 19 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) I artikel 19 indsættes følgende stykke 
efter stk. 10:
"10a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
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finder anvendelse på stk. 4 til 7 i 
nærværende artikel og artikel 35 til 39 i 
Kommissionens direktiv 2006/73/EF. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Ensartet anvendelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter med henblik på at 
udvikle ensartede regler bør fremmes gennem udarbejdelsen af tekniske standarder af ESMA.

Ændringsforslag 414
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 e (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 21 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) I artikel 21 tilføjes følgende stykke:
"6a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 5 i 
nærværende artikel og artikel 44 til 46 i 
Kommissionens direktiv 2006/73/EF. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
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artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 414.

Ændringsforslag 415
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 f (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3f) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:
"3a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 2 i nærværende 
artikel og artikel 31 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2006/1287. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 414.
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Ændringsforslag 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 g (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3g) Artikel 23, stk. 3, afsnit 1, erstattes 
med følgende:
”Medlemsstater, der beslutter at give 
investeringsselskaber tilladelse til at 
udpege tilknyttede agenter, sender en 
systematisk opdateret liste over alle 
tilknyttede agenter til Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed. Den 
europæiske myndighed udarbejder et 
offentligt register over alle tilknyttede 
agenter i hele EU. Dette register 
ajourføres og offentliggøres på internettet 
med henblik på gratis 
tilrådighedsstillelse.”

Or. en

Ændringsforslag 417
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Artikel 23, stk. 3, afsnit 5, affattes 
således:
"Dette register ajourføres jævnligt. Det 
offentliggøres på internettet og stilles til 
rådighed til læsning.
Den Europæiske 
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Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejder 
en liste over alle udpegede tilknyttede 
agenter i investeringsselskaberne i EU. 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed offentliggør 
denne liste på dens websted og holder den 
ajourført."

Or. en

Ændringsforslag 418
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 i (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 27 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3i) I artikel 27 tilføjes følgende stykke:
"7a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 6 i 
nærværende artikel og artikel 21 til 26 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2006/1287. Myndigheden forelægger disse 
udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Ensartet anvendelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter med henblik på at 
udvikle ensartede regler bør fremmes gennem udarbejdelsen af tekniske standarder af ESMA.
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Ændringsforslag 419
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 j (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3j) I artikel 28 tilføjes følgende stykke:
"3a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 2 i 
nærværende artikel og artikel 27 til 30 og 
32 til 34 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2006/1287. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen inden den 
1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.
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Ændringsforslag 420
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 k (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3k) I artikel 29 tilføjes følgende stykke:
"3a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 2 i 
nærværende artikel og artikel 17 til 20, 29 
til 30 og 32 til 34 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2006/1287. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.

Ændringsforslag 421
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 l (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3l) I artikel 30 tilføjes følgende stykke:
"3a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 2 i 
nærværende artikel og artikel 27 til 30 og 
32 til 34 i Kommissionens forordning 
(EF) 2006/1287. Myndigheden forelægger 
disse udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.

Ændringsforslag 422
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I artikel 39 tilføjes følgende stykke:
"1a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udvikler Den Europæiske 
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Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder for at fastsætte 
anvendelsesbetingelserne for litra d). 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.

Ændringsforslag 423
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 5 b (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 42 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) I artikel 42 tilføjes følgende stykke:
"7a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte anvendelsesbetingelserne for stk. 
1. Myndigheden forelægger disse udkast 
til tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.

Ændringsforslag 424
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 5 c (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 44 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) I artikel 44 tilføjes følgende stykke:
"3a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 2 i 
nærværende artikel og artikel 17 til 20, 29 
til 30 og 32 til 34 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2006/1287. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
inden den 1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.
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Ændringsforslag 425
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 5 d (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) I artikel 45 indsættes følgende 
stykke:
"3a. For at tage hensyn til udviklingerne 
på de finansielle markeder og sikre en 
ensartet anvendelse af nærværende 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte de anvendelsesbetingelser, der 
finder anvendelse på stk. 1 til 2 i 
nærværende artikel og artikel 27 til 30 og 
32 til 34 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2006/1287. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen inden den 
1. januar 2015.
Kommissionen kan vedtage de udkast til 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
første afsnit i henhold til proceduren i 
artikel 7 i forordning nr. …/…. [ESMA]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 419.

Ændringsforslag 426
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I artikel 51 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2:
"2a. Medlemsstaterne underretter Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
om den administrative sanktion, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 2."

Or. en

Ændringsforslag 427
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 8 d (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 56 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8d) Artikel 56, stk. 5, affattes således:
"5. For at sikre konsekvent 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
stk. 1 og 2 fastlægger Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 64, 64a og 
64b standarder for forpligtelsen for de 
kompetente myndigheder til at samarbejde 
og fastlægge de kriterier, hvorefter et 
reguleret markeds funktion i et værtsland 
kan anses for at være af væsentlig 
betydning for værdipapirmarkedets 
funktion og for beskyttelsen af investorer i 
det pågældende værtsland."

Or. en
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Ændringsforslag 428
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 9
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 56 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
og 2 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om de 
kompetente myndigheders pligt til at 
samarbejde i henhold til stk. 1 og indholdet 
af samarbejdsaftalerne i henhold til stk. 2, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
og 2 kan Den Europæiske
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om 
praktiske spørgsmål forbundet med de 
kompetente myndigheders pligt til at 
samarbejde i henhold til stk. 1 og indholdet 
af samarbejdsaftalerne i henhold til stk. 2, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

Or. en

Ændringsforslag 429
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 10 – litra b
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om de 
kompetente myndigheders pligt til at 
samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og 
undersøgelser

2. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at præcisere procedurer vedrørende 
samarbejdet mellem de kompetente 
myndigheder i forbindelse med tilsyn, 
kontrol på stedet og undersøgelser

Or. en
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Ændringsforslag 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 14 c (nyt)
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 64 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14c) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 64a:

"Artikel 64b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder retsakten i kraft på den dato, der er 
fastsat deri. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder retsakten ikke i 
kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en
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Ændringsforslag 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. - 1 c (nyt)
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 4 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1c) I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende 
litra efter litra a:
”(aa) en land-for-land-offentliggørelse af 
årsregnskaber,”

Or. en

Ændringsforslag 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 2 n (nyt)
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2n) I artikel 25 indsættes følgende stykke 
efter stk. 2: 
"2a. Kompetente myndigheder forelægger 
alle relevante og nødvendige oplysninger 
for Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og andre 
kompetente myndigheder med henblik på 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
dette direktiv på eget initiativ eller efter 
anmodning fra Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed."

Or. en
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Ændringsforslag 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 27a:

"Artikel 27b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på fire måneder regnet 
fra datoen for meddelelsen. Fristen kan 
forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt, træder den i kraft på den deri 
anførte dato. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder denne ikke i 
kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en
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Ændringsforslag 434
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. - 1 b (nyt)
Direktiv 2005/60/EF
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Artikel 16, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne underretter 
hinanden og Kommissionen såvel som 
ESA'erne om tilfælde, hvor de mener, at 
et tredjeland opfylder betingelserne i stk. 
1, litra b). ESA'erne offentliggør en 
fortegnelse over tilsvarende lande på 
deres hjemmesider."

Or. en

Ændringsforslag 435
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2005/60/EF
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 41, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:
"2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF anvendelse, hvad angår 
bestemmelserne i artikel 8 i denne 
afgørelse, forudsat at de […] 
foranstaltninger, der er vedtaget i henhold 
til denne procedure, ikke ændrer de 
grundlæggende bestemmelser i dette 
direktiv.”

Or. en
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Ændringsforslag 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 2 m (nyt)
Direktiv 2005/60/EF
Artikel 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2m) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 41a:

"Artikel 41b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den delegerede retsakt i kraft på 
den dato, der er fastsat deri. Hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet gør indsigelse 
mod en delegeret retsakt, træder denne 
ikke i kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en
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Ændringsforslag 437
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 17 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 17 indsættes som litra ea):
"ea) alvorligt og systematisk tilsidesætter 
forpligtelser i henhold til EU-lovgivning 
eller national lovgivning i forhold til EBA 
og de kompetente myndigheder"

Or. en

Ændringsforslag 438
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 5
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af artikel 
25 og nærværende artikel og indføre en 
ensartet underretningsprocedure via 
elektroniske midler udarbejder Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
de oplysninger, der er omtalt i artikel 25 
og i nærværende artikel og proceduren for 
fremsendelse af disse oplysninger. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

5. For at sikre konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af artikel 25 og 
nærværende artikel og indføre en ensartet 
underretningsprocedure via elektroniske 
midler udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på at udarbejde en 
ensartet anmeldelsesprocedure og at 
præcisere de oplysninger, der skal 
anmeldes i henhold til nærværende artikel, 
og proceduren for fremsendelse af disse 
oplysninger i sikker elektronisk form. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

Or. en
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Ændringsforslag 439
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 8
Direktiv 2006/48/EC /EF
Artikel 42 a – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på to måneder indbragt sagen 
for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning.. Perioden på to måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de to måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Har en hvilken som helst af de
pågældende kompetente myndigheder
efter udløbet af perioden på to måneder 
efter modtagelse af en anmodning i 
henhold til første afsnit indbragt sagen for 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], afventer 
værtsmedlemsstaternes kompetente 
myndigheder den beslutning, Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed måtte 
træffe i henhold til forordningens artikel 
11, stk. 3, for at finde en løsning i sagen 
med henblik på at sikre overholdelse af 
EU-lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Myndighedens 
beslutning erstatter ikke tilsynsdommen 
fra medlemsstatens kompetente 
myndigheder. Perioden på to måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de to måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 8
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 a – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på to måneder indbragt sagen 
for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne 
beslutning.. Perioden på to måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de to måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Har en hvilken som helst af de
pågældende kompetente myndigheder
efter udløbet af perioden på to måneder 
efter modtagelse af en anmodning i 
henhold til første afsnit indbragt sagen for 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], afventer 
værtsmedlemsstaternes kompetente 
myndigheder den beslutning, Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed måtte 
træffe i henhold til forordningens artikel 
11, stk. 3, for at finde en løsning i sagen 
med henblik på at sikre overholdelse af 
EU-lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Perioden på to 
måneder anses for at være forligsperioden i 
nævnte forordnings forstand. Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af disse to måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 441
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 11
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed kan indgå 
samarbejdsaftaler om udveksling af 
oplysninger med tredjelandes kompetente 
myndigheder samt med de i artikel 47 og 
artikel 48, stk. 1, omhandlede myndigheder 
eller organer fra tredjelande, forudsat at de 
således meddelte oplysninger er sikret ved 
tavshedspligt, der mindst svarer til den 
tavshedspligt, der er foreskrevet i artikel 
44, stk. 1."

Medlemsstaterne og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed kan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning nr. …/… [EBA] indgå 
samarbejdsaftaler om udveksling af 
oplysninger med tredjelandes kompetente 
myndigheder samt med de i artikel 47 og 
artikel 48, stk. 1, omhandlede myndigheder 
eller organer fra tredjelande, forudsat at de 
således meddelte oplysninger er sikret ved 
tavshedspligt, der mindst svarer til den 
tavshedspligt, der er foreskrevet i artikel 
44, stk. 1."

Or. en

Ændringsforslag 442
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 11 a (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Artikel 46, stk. 2, affattes således:
"Oplysninger, der udveksles i medfør af 
stk. 1, må ikke videregives uden 
udtrykkelig tilladelse fra de kompetente 
myndigheder, som først afgav 
oplysningerne, og de må i givet fald kun 
anvendes til de formål, som disse 
myndigheder har givet deres samtykke 
til."

Or. en
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Ændringsforslag 443
Burkhard Balz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 13 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 63 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 
1 og konvergens i tilsynspraksis udvikler
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne vedrørende 
de instrumenter, som er omhandlet i stk. 1.
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

6. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
udarbejder retningslinjer vedrørende 
konvergensen af tilsynspraksis vedrørende 
de instrumenter, som er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel og i artikel 57, litra a), og 
overvåger, at de anvendes. Senest den 31. 
december 2014 tager Kommissionen 
anvendelsen af denne artikel op til fornyet 
overvejelse og aflægger rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen 
med relevante forslag til sikring af 
egenkapitalens kvalitet.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til retningslinjer
efter proceduren i artikel 8 i forordning 
…/… [EBA].

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
udarbejder også retningslinjer for de 
instrumenter, der er omhandlet i artikel 
57, stk. 1, litra a).
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
overvåger anvendelsen af de i første afsnit 
nævnte tekniske standarder.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede konvergens af anvendelsen af definitionen af hybride kapitalenheder vækker 
bekymring. En teknisk standard ville skulle tage hensyn til den specifikke virksomhed, 
insolvens- og skattelovgivninger i hver medlemsstat, hvis denne skal fastsætte følsomme, 
gældende standarder. Dette er næppe muligt, undtagen i form af en forordning med en meget 
generel ordlyd. En sådan forordning ville dog indholdsmæssigt ikke kunne gå meget videre 
end kapitalkravsdirektivet, således at der ikke ville blive skabt nogen merværdi.
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Ændringsforslag 444
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 14
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 74 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kreditinstitutternes meddelelse af disse 
beregninger skal de kompetente 
myndigheder fra den 31. december 2012 
anvende ensartede formater, hyppigheder,
sprog og datoer for indberetning. For at 
sikre ensartet anvendelse af dette direktiv 
udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på indførelse i 
Fællesskabet af ensartede formater,
hyppigheder, sprog og datoer for 
indberetning inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter.

For kreditinstitutternes meddelelse af disse 
beregninger skal de kompetente 
myndigheder fra den 31. december 2012 
anvende ensartede formater og
hyppigheder for indberetning, et ensartet 
it-sprog og ensartede indberetningsdatoer. 
Indberetningen skal kunne foretages på 
ethvert af EU's officielle sprog. For at 
sikre en konsekvent harmonisering og 
ensartet anvendelse af dette direktiv 
udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på indførelse i 
Fællesskabet af ensartede formater og
hyppigheder for indberetning, et ensartet 
it-sprog og ensartede indberetningsdatoer
inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Or. de
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Ændringsforslag 445
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 15
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 81 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i samråd med Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

For at sikre en konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af denne artikel 
foreslår Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i samråd med Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

Or. de

Ændringsforslag 446
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 17
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i samråd med Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

For at sikre en konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af denne artikel 
foreslår Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i samråd med Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
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januar 2014.

Or. de

Ændringsforslag 447
Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 20
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indberetning skal finde sted mindst 
to gange om året. De kompetente 
myndigheder anvender fra den 31. 
december 2012 ensartede formater, sprog, 
hyppigheder og datoer for indberetning. 
For at sikre ensartet anvendelse af 
direktivet udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på indførelse i 
Fællesskabet af ensartede formater,
hyppigheder, sprog og datoer for 
indberetning inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter

2. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indberetning skal finde sted mindst 
to gange om året. De kompetente 
myndigheder anvender fra den 31. 
december 2012 ensartede formater og
hyppigheder for indberetning, et ensartet 
it-sprog og ensartede indberetningsdatoer. 
Indberetningen skal kunne foretages på 
ethvert af EU's officielle sprog. For at 
sikre en konsekvent harmonisering og 
ensartet anvendelse af direktivet udarbejder 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på indførelse i Fællesskabet af ensartede 
formater og hyppigheder for indberetning, 
et ensartet it-sprog og ensartede 
indberetningsdatoer inden den 1. januar 
2012. Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter

Or. de
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Ændringsforslag 448
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 124 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af denne 
artikel og en fælles 
risikovurderingsprocedure. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014. Kommissionen kan 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
udkast til tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Udgår

Or. en

Ændringsforslag 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 124 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af denne artikel og en fælles 
risikovurderingsprocedure. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af denne artikel og en fælles 
risikovurderingsprocedure og -metodologi. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.
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Or. en

Begrundelse

Ordet "procedure" omfatter ikke alle elementerne som omtalt i artikel 124, stk. 1, som 
omfatter "ordninger, strategier, processer og mekanismer". Ved at begrænse de tekniske 
standarder til udelukkende at omfatte "procedurer" skabes der stadig et vist råderum, der er 
til skade for harmoniseringen af de tekniske bestemmelser i henhold til søjle II, der er 
formålet med det fælles regelsæt.

Ændringsforslag 450
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 124 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af denne artikel og en fælles 
risikovurderingsprocedure. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 1. 
januar 2014.

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af denne artikel og en fælles 
risikovurderingsprocedure og -metodologi. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Ordet "procedure" omfatter ikke alle elementerne som omtalt i artikel 124, stk. 1, som 
omfatter "ordninger, strategier, processer og mekanismer". Ved at begrænse de tekniske 
standarder til udelukkende at omfatte "procedurer" skabes der stadig et vist råderum, der er 
til skade for harmoniseringen af de tekniske bestemmelser i henhold til søjle II, der er 
formålet med det fælles regelsæt.
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Ændringsforslag 451
Othmar Karas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 c (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22c) I artikel 129, stk. 1, indsættes 
følgende stykke efter første stykke:
"Når en hvilken som helst berørt 
kompetent myndighed har indbragt en sag 
som omtalt i stk. 1, litra a), b) og c), for 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
henhold til artikel 11 i forordning nr. 
…/… [EBA], afventer denne kompetente 
myndighed beslutningen fra Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
træffer sin beslutning i overensstemmelse 
med beslutningen fra Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed."

Or. en

Begrundelse

Artikel 11 i forslaget til en forordning om oprettelse af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed har følgende til formål: anvendelsen af bilæggelse af tvister i tilfælde 
af, at en kompetent myndighed er uenig i proceduren eller indholdet vedrørende en 
foranstaltning eller foranstaltninger fra en anden kompetent myndighed på områder, hvor den 
relevante lovgivning kræver "samarbejde, koordinering eller fælles beslutninger". Derfor skal 
artikel 11 finde anvendelse i de tilfælde, hvor kapitalkravsdirektivet kræver samarbejde og 
koordinering mellem de kompetente myndigheder, ligesom det er tilfældet i henhold til artikel 
129, stk. 1.

Ændringsforslag 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 c (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22c) I artikel 129, stk. 1, indsættes 
følgende stykke efter første stykke:
"Når en hvilken som helst berørt 
kompetent myndighed har indbragt en sag 
som omtalt i stk. 1, litra a), b) og c), for 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
henhold til artikel 11 i forordning nr. 
…/… [EBA], afventer denne kompetente 
myndighed beslutningen fra Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
træffer sin beslutning i overensstemmelse 
med beslutningen fra Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed."

Or. en

Begrundelse

Artikel 11 i forslaget til en forordning om oprettelse af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed har følgende til formål: anvendelsen af bilæggelse af tvister i tilfælde 
af, at en kompetent myndighed er uenig i proceduren eller indholdet vedrørende en 
foranstaltning eller foranstaltninger fra en anden kompetent myndighed på områder, hvor den 
relevante lovgivning kræver "samarbejde, koordinering eller fælles beslutninger". Derfor skal 
artikel 11 finde anvendelse i de tilfælde, hvor kapitalkravsdirektivet kræver samarbejde og 
koordinering mellem de kompetente myndigheder, ligesom det er tilfældet i henhold til artikel 
129, stk. 1.

Ændringsforslag 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 c (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22c) I artikel 129, stk. 1, indsættes 
følgende stykke efter første stykke:
"Når en hvilken som helst berørt 
kompetent myndighed har indbragt en sag 
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som omtalt i stk. 1, litra a), b) og c), for 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
henhold til artikel 11 i forordning nr. 
…/… [EBA], afventer denne kompetente 
myndighed beslutningen fra Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
træffer sin beslutning i overensstemmelse 
med beslutningen fra Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed."

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ensartet anvendelse af tilsynsprocessen og en fælles risikovurdering bør 
formålet med anvendelsen af bilæggelse af tvister udvides til også at omfatte områder, hvor 
den pågældende lovgivning kræver "samarbejde eller koordinering".

Ændringsforslag 454
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 c (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22c) I artikel 129, stk. 1, indsættes 
følgende stykke efter første stykke:
"Når en hvilken som helst berørt 
kompetent myndighed har indbragt en sag 
som omtalt i stk. 1, litra a), b) og c), for 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
henhold til artikel 11 i forordning [EBA], 
afventer denne kompetente myndighed 
beslutningen fra Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og træffer sin 
beslutning i overensstemmelse med 
beslutningen fra Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed."

Or. en
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Begrundelse

Artikel 11 i forslaget til en forordning om oprettelse af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed har følgende til formål: anvendelsen af bilæggelse af tvister i tilfælde 
af, at en kompetent myndighed er uenig i proceduren eller indholdet vedrørende en 
foranstaltning eller foranstaltninger fra en anden kompetent myndighed på områder, hvor den 
relevante lovgivning kræver "samarbejde, koordinering eller fælles beslutninger". Derfor skal 
artikel 11 finde anvendelse i de tilfælde, hvor kapitalkravsdirektivet kræver samarbejde og 
koordinering mellem de kompetente myndigheder, ligesom det er tilfældet i henhold til artikel 
129, stk. 1.

Ændringsforslag 455
Othmar Karas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 d (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22d) I artikel 129, stk. 1, tilføjes følgende 
stykke efter stk. 1a:
"For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder og retningslinjer for at 
fastsætte betingelser for koordinerings- og 
samarbejdsprocessen vedrørende
anvendelsen af artikel 22, 123 og 124."

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at tilsynsmyndighederne får adgang til vejledning om, hvordan samarbejdet og 
koordineringen skal gennemføres inden for områderne som omtalt i artikel 22, 123 og 124, 
skal Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejde tekniske standarder. Sådanne 
standarder fremmer samarbejdet og koordineringen mellem tilsynsmyndighederne. 
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Ændringsforslag 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 d (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22d) I artikel 129, stk. 1, tilføjes følgende 
stykke efter stk. 1a:
"For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder og retningslinjer for at 
fastsætte betingelser for koordinerings- og 
samarbejdsprocessen vedrørende 
anvendelsen af artikel 22, 123 og 124."

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at tilsynsmyndighederne får adgang til vejledning om, hvordan samarbejdet og 
koordineringen skal gennemføres inden for områderne som omtalt i artikel 22, 123 og 124, 
skal Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejde tekniske standarder. Sådanne 
standarder fremmer samarbejdet og koordineringen mellem tilsynsmyndighederne. 

Ændringsforslag 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 d (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22d) I artikel 129, stk. 1, tilføjes følgende 
stykke efter stk. 1a:
"For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
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standarder og retningslinjer for at 
fastsætte betingelser for koordinerings- og 
samarbejdsprocessen vedrørende 
anvendelsen af artikel 22, 123 og 124."

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ensartet anvendelse af tilsynsprocessen og en fælles risikovurdering bør 
formålet med anvendelsen af bilæggelse af tvister udvides til også at omfatte områder, hvor 
den pågældende lovgivning kræver "samarbejde eller koordinering". 

Ændringsforslag 458
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 22 d (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22d) I artikel 129, stk. 1, tilføjes følgende 
stykke efter stk. 1a:
"For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder og retningslinjer for at 
fastsætte betingelser for koordinerings- og 
samarbejdsprocessen vedrørende 
anvendelsen af artikel 22, 123 og 124."

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at tilsynsmyndighederne får adgang til vejledning om, hvordan samarbejdet og 
koordineringen skal gennemføres inden for områderne som omtalt i artikel 22, 123 og 124, 
skal Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejde tekniske standarder. Sådanne 
standarder fremmer samarbejdet og koordineringen mellem tilsynsmyndighederne.
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Ændringsforslag 459
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 23 – afsnit 2
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på seks måneder indbragt
sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning. Perioden på seks måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Har en hvilken som helst af de 
pågældende kompetente myndigheder 
efter udløbet af perioden på seks måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
for at finde en løsning i sagen med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Myndighedens 
beslutning i henhold til 
forsigtighedsprincippet erstatter ikke den 
konsoliderede myndigheds yderligere 
tilsynsdom. Perioden på seks måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 23 – afsnit 2
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på seks måneder indbragt 
sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning. Perioden på seks måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Har en hvilken som helst af de 
pågældende kompetente myndigheder 
efter udløbet af perioden på seks måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
for at finde en løsning i sagen med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Myndighedens 
beslutning i henhold til 
forsigtighedsprincippet tager hensyn til 
den konsoliderede myndigheds yderligere 
tilsynsdom og handler i overensstemmelse 
med denne beslutning. Perioden på seks 
måneder anses for at være forligsperioden i 
nævnte forordnings forstand. Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 461
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 23 – afsnit 2
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på seks måneder indbragt 
sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne 
beslutning. Perioden på seks måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Har en hvilken som helst af de 
pågældende kompetente myndigheder 
efter udløbet af perioden på seks måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne 
beslutning. Perioden på seks måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 462
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 24 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
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tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en kompetent 
myndighed efter udløbet af perioden på 
fire måneder indbragt sagen for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], afventer den 
konsoliderende myndighed enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne 
beslutning. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en hvilken som helst af 
de pågældende kompetente myndigheder 
efter udløbet af perioden på seks måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
for at finde en løsning i sagen med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Myndighedens 
beslutning i henhold til 
forsigtighedsprincippet erstatter ikke den 
konsoliderede myndigheds yderligere 
tilsynsdom. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 24 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en kompetent 
myndighed efter udløbet af perioden på 
fire måneder indbragt sagen for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], afventer den 
konsoliderende myndighed enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en hvilken som helst af 
de pågældende kompetente myndigheder 
efter udløbet af perioden på seks måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
for at finde en løsning i sagen med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Myndighedens 
beslutning i henhold til 
forsigtighedsprincippet tager hensyn til 
den konsoliderede myndigheds yderligere 
tilsynsdom. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 464
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 24 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en kompetent 
myndighed efter udløbet af perioden på 
fire måneder indbragt sagen for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], afventer den 
konsoliderende myndighed enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne 
beslutning. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en hvilken som helst af 
de pågældende kompetente myndigheder 
efter udløbet af perioden på fire måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne 
beslutning. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 465
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 24 – litra c
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutningen om anvendelsen af artikel 
123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, 
træffes af de respektive kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for tilsyn 
med datterselskaber af et 
moderkreditinstitut i EU eller et finansielt 
moderholdingselskab i EU, på individuelt 
eller delkonsolideret grundlag, efter 
behørig hensyntagen til de synspunkter og 
forbehold, som den konsoliderende 
tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har 
en konsoliderende tilsynsmyndighed efter 
udløbet af perioden på fire måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer de kompetente myndigheder 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer i henhold til 
forordningens artikel 11, stk. 3, og handler
i overensstemmelse med denne beslutning. 
Perioden på fire måneder anses for at være 
forligsperioden i nævnte forordnings 
forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Beslutningen om anvendelsen af artikel 
123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, 
træffes af de respektive kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for tilsyn 
med datterselskaber af et 
moderkreditinstitut i EU eller et finansielt 
moderholdingselskab i EU, på individuelt 
eller delkonsolideret grundlag, efter 
behørig hensyntagen til de synspunkter og 
forbehold, som den konsoliderende 
tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har 
en hvilken som helst af de pågældende 
kompetente myndigheder efter udløbet af 
perioden på seks måneder indbragt sagen 
for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
for at finde en løsning i sagen med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
lovgivningen, og træffer sin endelige 
beslutning i overensstemmelse med 
myndighedens beslutning. Myndighedens 
beslutning i henhold til 
forsigtighedsprincippet erstatter ikke den 
konsoliderede myndigheds yderligere 
tilsynsdom. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.
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Or. en

Ændringsforslag 466
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 24 – litra c
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutningen om anvendelsen af artikel 
123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, 
træffes af de respektive kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for tilsyn 
med datterselskaber af et 
moderkreditinstitut i EU eller et finansielt 
moderholdingselskab i EU, på individuelt 
eller delkonsolideret grundlag, efter 
behørig hensyntagen til de synspunkter og 
forbehold, som den konsoliderende 
tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har 
en konsoliderende tilsynsmyndighed efter 
udløbet af perioden på fire måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer de kompetente myndigheder 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer i henhold til 
forordningens artikel 11, stk. 3, og handler 
i overensstemmelse med denne beslutning. 
Perioden på fire måneder anses for at være 
forligsperioden i nævnte forordnings 
forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Beslutningen om anvendelsen af artikel 
123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, 
træffes af de respektive kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for tilsyn 
med datterselskaber af et 
moderkreditinstitut i EU eller et finansielt 
moderholdingselskab i EU, på individuelt 
eller delkonsolideret grundlag, efter 
behørig hensyntagen til de synspunkter og 
forbehold, som den konsoliderende 
tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har 
en hvilken som helst af de pågældende 
kompetente myndigheder efter udløbet af 
perioden på fire måneder indbragt sagen 
for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer de kompetente myndigheder 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer i henhold til 
forordningens artikel 11, stk. 3, og handler 
i overensstemmelse med denne beslutning. 
Perioden på fire måneder anses for at være 
forligsperioden i nævnte forordnings 
forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Or. en



AM\809041DA.doc 79/91 PE439.899v01-00

DA

Ændringsforslag 467
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 24 – litra e
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af den i dette 
stykke nævnte fælles beslutningsproces 
med hensyn til anvendelsen af artikel 123, 
artikel 124 og artikel 136, stk. 2, og med 
henblik på at lette de fælles beslutninger. 
Myndigheden forelægger sine udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

Udgår

Kommissionen kan vedtage de i tiende 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Or. en

Ændringsforslag 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 25 – afsnit 1
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 130 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstår der en nødsituation, herunder en
negativ udvikling på finansmarkederne, 
som potentielt kan bringe 
markedslikviditeten og stabiliteten i det 
finansielle system i fare i en af de 
medlemsstater, hvor enheder i en koncern 
har fået meddelt tilladelse, og hvor 

Opstår der en potentiel eller reel
nødsituation, herunder enhver potentiel
negativ udvikling på finansmarkederne 
eller i realøkonomien, som potentielt kan 
bringe markedslikviditeten og stabiliteten i 
det finansielle system i fare i en af de 
medlemsstater, hvor enheder i en koncern 
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væsentlige filialer som nævnt i artikel 42a 
er etableret, skal den konsoliderende 
tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk 
muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
de i artikel 49, stk. 4, og artikel 50 
omhandlede myndigheder og meddele dem 
alle de oplysninger, der er nødvendige for, 
at de kan udføre deres opgaver. Disse 
forpligtelser finder anvendelse på alle 
kompetente myndigheder i artikel 125 og 
126 og på den kompetente myndighed i 
artikel 129, stk. 1.

har fået meddelt tilladelse, og hvor 
væsentlige filialer som nævnt i artikel 42a 
er etableret, skal den konsoliderende 
tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk 
muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed,
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici 
og andre myndigheder som omhandlet i 
artikel 49, stk. 4, og artikel 50 og meddele 
dem alle de oplysninger, der er nødvendige 
for, at de kan udføre deres opgaver. Disse 
forpligtelser finder anvendelse på alle 
kompetente myndigheder i artikel 125 og 
126 og på den kompetente myndighed i 
artikel 129, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 469
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 30 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 150 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betingelserne for anvendelse af punkt 
15-17 i bilag V

Udgår

Or. en

Ændringsforslag 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 30 j (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30j) Følgende artikel indsættes efter 
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artikel 151a:
"Artikel 151b

Indsigelser mod delegerede retsakter
1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den i kraft på den dato, der er 
fastsat deri. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder denne ikke i 
kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 471
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1 c (nyt)
Direktiv 2006/49/EF
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Artikel 32, stk. 1, affattes således:
"1. De kompetente myndigheder, der 
følger standarder fastlagt af EBA, 
indfører procedurer for at forhindre, at 
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institutterne bevidst undgår de 
supplerende kapitalkrav, som de ellers 
skulle opfylde for engagementer, der 
overstiger grænserne i artikel 111, stk. 1, i 
direktiv 2006/48/EF, når disse 
overskridelser har varet i mere end ti 
dage, ved midlertidigt at overføre de 
pågældende engagementer til et andet 
selskab, inden for samme koncern eller ej, 
og/eller ved at foretage kunstige 
transaktioner for at ophæve engagementet 
i tidagesperioden og indgå et nyt 
engagement
De kompetente myndigheder giver EBA, 
Rådet og Kommissionen meddelelse om 
disse procedurer.

Institutterne skal anvende systemer, som 
sikrer, at overførsler med den virkning, 
der er nævnt i første afsnit, straks 
indberettes til de kompetente 
myndigheder."

Or. en

Ændringsforslag 472
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1 e (nyt)
Direktiv 2006/49/EF
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e) Artikel 38, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og EBA arbejder snævert 
sammen med henblik på varetagelse af 
deres opgaver i henhold til nærværende 
direktiv, navnlig når der ydes 
investeringsservice som led i den frie 
udveksling af tjenesteydelser eller ved 
oprettelse af filialer.
De kompetente myndigheder giver efter 
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anmodning hinanden og EBA alle de 
oplysninger, der vil kunne lette tilsynet 
med overholdelsen af kravene til 
institutters kapitalgrundlag og navnlig 
overholdelsen af reglerne i nærværende 
direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1 n (nyt)
Direktiv 2006/49/EF
Artikel 42 b n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1n) Efter artikel 42a indsættes følgende 
artikel:

"Artikel 42b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den delegerede retsakt i kraft på 
den dato, der er fastsat deri. Hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet gør indsigelse 
mod en delegeret retsakt, træder denne 
ikke i kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
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nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 474
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 2
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at præcisere betingelserne for
anvendelse af bestemmelserne om 
godkendelse af administrationsselskabet, 
dog med undtagelse af betingelserne i stk. 
1, litra b), i denne artikel.

6. For at sikre konsekvent harmonisering 
og ensartet anvendelse af denne artikel 
udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik:
a) at fastlægge de oplysninger, der skal 
gives til de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelse af 
bestemmelserne om godkendelse af 
administrationsselskabet,

(b) at udarbejde oplysninger og 
standardformularer, -skabeloner og -
procedurer for anmeldelse af 
aktivitetsprogrammet som omtalt i 
nærværende artikel og
(c) at vurdere omdømmet og erfaringen 
for de personer, der varetager opgaverne i 
administrationsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 475
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 12 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
de procedurer, ordninger, strukturer og 
organisatoriske krav, der er nævnt i stk. 3 i 
denne artikel.

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de procedurer, ordninger, 
strukturer og organisatoriske krav, der er 
nævnt i stk. 3 i denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 476
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de kriterier, principper og trin, der er nævnt 
i litra a), b) og c) i andet afsnit.

3. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de kriterier, principper og trin, der er nævnt 
i litra a), b) og c) i stk. 2.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i 
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traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 477
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 43 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de i stk. 1 og 3 i denne artikel nævnte 
oplysningers indhold og form og den måde, 
hvorpå de skal udleveres.

6. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne delegerede retsakter om de i stk. 
1 og 3 i denne artikel nævnte oplysningers 
indhold og form og den måde, hvorpå de 
skal udleveres.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 478
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 9
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af denne 5. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
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artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de kriterier og regler, der er nævnt i litra a), 
b) og c) i stk. 4.

artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne delegerede retsakter om de 
kriterier og regler, der er nævnt i litra a), b) 
og c) i stk. 4.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 479
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 10
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 60 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
den aftale, de foranstaltninger og 
procedurer, der er nævnt i litra a), b) og c) i 
stk. 6.

7. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne delegerede retsakter om den 
aftale, de foranstaltninger og procedurer, 
der er nævnt i litra a), b) og c) i stk. 6.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 480
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 11
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 61 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
den aftale og de uregelmæssigheder, der er 
nævnt i litra a) og b) i stk. 3.

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne delegerede retsakter om den 
aftale og de uregelmæssigheder, der er 
nævnt i litra a) og b) i stk. 3.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 481
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 12
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 

5. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
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vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de oplysninger og den procedure, der er 
nævnt i litra a) og b) i stk. 4.

vedtagne delegerede retsakter om den 
form og art, oplysningerne skal have, og 
den procedure, der er nævnt i litra a) og b) i 
stk. 4.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 482
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 14
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 78 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder til 
godkendelse i Kommissionen med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de oplysninger, der er nævnt i stk. 3.

8. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de i henhold til stk. 7 af 
Kommissionen vedtagne delegerede 
retsakter om de oplysninger, der er nævnt i 
stk. 3.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for 
gennemførelsesbestemmelser i henhold til 
artikel 290 i traktaten.

Or. en
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Ændringsforslag 483
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 16
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartet anvendelse af artikel 
93 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om:

2. For at sikre ensartet anvendelse af artikel 
93 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på:

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til den skrivelse, som 
investeringsinstitutter skal benytte til den i 
artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, 
herunder en indikation af hvilke 
dokumenter, oversættelsen vedrører

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til den skrivelse, som 
investeringsinstitutter skal benytte til den i 
artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, 
herunder en indikation af hvilke 
dokumenter, oversættelsen vedrører

b) formen og indholdet af en 
standardmodel til den erklæring, som 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal afgive i henhold til 
artikel 93, stk. 3

b) formen og indholdet af en 
standardmodel til den erklæring, som 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal afgive i henhold til 
artikel 93, stk. 3

c) proceduren ved udveksling af 
oplysninger og brug af elektronisk 
kommunikation mellem kompetente 
myndigheder i forbindelse med 
anmeldelser efter bestemmelserne i artikel 
93.

c) proceduren ved udveksling af 
oplysninger og brug af elektronisk 
kommunikation mellem kompetente 
myndigheder i forbindelse med 
anmeldelser efter bestemmelserne i artikel 
93.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren for delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 20 e (nyt)
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 112 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20e) Efter artikel 112a indsættes følgende 
artikel:

"Artikel 112b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen 
herom. Fristen forlænges med to måneder 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
træder den delegerede retsakt i kraft på 
den dato, der er fastsat deri. Hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet gør indsigelse 
mod en delegeret retsakt, træder den ikke 
i kraft.
3. Med henblik på at fremskynde 
vedtagelsen af delegerede retsakter, når 
det er hensigtsmæssigt, kan Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til en 
tidlig ikkeindsigelsesprocedure og i 
behørigt berettigede tilfælde beslutte at 
forkorte den firemåneders periode, som er 
nævnt i første afsnit, efter anmodning fra 
Kommissionen."

Or. en


