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Ändringsförslag 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I sina slutsatser av den 19 juni 2009 
rekommenderade Europeiska rådet att det 
skulle inrättas ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn, bestående av tre nya 
europeiska tillsyns-myndigheter. Systemet 
borde syfta till att förbättra kvalitet och 
enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka 
kontrollen av gränsöverskridande 
företagsgrupper och införa ett enhetligt 
europeiskt regelverk som ska tillämpas på 
alla finansiella institut på den inre 
marknaden. Europeiska rådet framhöll 
vidare att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna också borde ha 
tillsyns-befogenheter när det gäller 
kredit-värderings-institut och uppmanade 
kommissionen att lämna konkreta förslag 
till hur det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska kunna agera kraftfullt 
i krissituationer.

(4) I sina slutsatser av den 19 juni 2009 
rekommenderade Europeiska rådet att det 
skulle inrättas ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn, bestående av tre nya 
europeiska tillsynsmyndigheter. Systemet 
borde syfta till att förbättra kvalitet och 
enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka 
kontrollen av gränsöverskridande 
företagsgrupper och införa ett enhetligt 
europeiskt regelverk som ska tillämpas på 
alla finansiella institut på den inre 
marknaden samt säkerställa en adekvat 
harmonisering av kriterier och metoder 
som ska användas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna för att bedöma 
risken för kreditinstituten. Europeiska 
rådet framhöll vidare att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna också borde ha 
tillsyns-befogenheter när det gäller 
kredit-värderings-institut och uppmanade 
kommissionen att lämna konkreta förslag 
till hur det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska kunna agera kraftfullt 
i krissituationer.

Or. en

Motivering

Att garantera en enhetlig tillämpning av reglerna inom EU betyder också att man anpassar 
tekniska standarder inom de lagstiftningsområden där enhetliga villkor för att tillämpa 
EU-rättsakter behövs utan att man fattar politiska beslut.
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Ändringsförslag 371
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I sina slutsatser av den 19 juni 2009 
rekommenderade Europeiska rådet att det 
skulle inrättas ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn, bestående av tre nya 
europeiska tillsyns-myndigheter. Systemet 
borde syfta till att förbättra kvalitet och 
enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka 
kontrollen av gränsöverskridande 
företagsgrupper och införa ett enhetligt 
europeiskt regelverk som ska tillämpas på 
alla finansiella institut på den inre 
marknaden. Europeiska rådet framhöll 
vidare att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna också borde ha 
tillsyns-befogenheter när det gäller 
kredit-värderings-institut och uppmanade 
kommissionen att lämna konkreta förslag 
till hur det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska kunna agera kraftfullt 
i krissituationer. 

(4) I sina slutsatser av den 19 juni 2009 
rekommenderade Europeiska rådet att det 
skulle inrättas ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn, bestående av tre nya 
europeiska tillsyns-myndigheter. Systemet 
borde syfta till att förbättra kvalitet och 
enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka 
kontrollen av gränsöverskridande 
företagsgrupper och införa ett enhetligt 
europeiskt regelverk som ska tillämpas på 
alla finansiella institut på den inre 
marknaden samt säkerställa en adekvat 
harmonisering av kriterier och metoder 
som de nationella tillsynsmyndigheterna 
ska tillämpa för att bedöma risken för 
kreditinstituten. Europeiska rådet framhöll 
vidare att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna också borde ha 
tillsyns-befogenheter när det gäller 
kredit-värderings-institut och uppmanade 
kommissionen att lämna konkreta förslag 
till hur det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska kunna agera kraftfullt 
i krissituationer.

Or. en

Motivering

Tekniska standarder bör föreslås för att garantera en enhetlig tillämpning av 
tillsynsmyndigheternas granskning och en gemensam riskbedömning genom en adekvat 
harmonisering av kriterier och metoder som de nationella tillsynsmyndigheterna ska tillämpa 
för att bedöma riskerna för kreditinstituten.
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Ändringsförslag 372
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I förordningarna om inrättande av 
ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa 
tvister mellan behöriga nationella 
myndigheter. Om en behörig myndighet 
ogillar en annan behörig myndighets 
förfarande, med avseende på innehållet i 
någon av dennas åtgärder eller på grund av 
att den avstått från att vidta åtgärder inom 
ett område där samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut krävs av behöriga 
myndigheter från mer än en medlemsstat, 
får de europeiska tillsynsmyndigheterna på 
begäran av en av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
inom den tidsfrist som fastställs av den 
europeiska tillsynsmyndigheten, med 
beaktande av eventuella relevanta 
tidsfrister i den tillämpliga lagstiftningen 
och av hur komplex och brådskande tvisten 
är. Om en sådan tvist kvarstår, får de 
europeiska tillsynsmyndigheterna avgöra 
tvisten.

(11) I förordningarna om inrättande av 
ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa 
tvister mellan behöriga nationella 
myndigheter. Om en behörig myndighet 
ogillar en annan behörig myndighets 
förfarande, med avseende på innehållet i 
någon av dennas åtgärder eller på grund av 
att den avstått från att vidta åtgärder inom 
ett område som specificeras i 
EU-lagstiftningen i enlighet med 
förordning .../... [EBA], 
förordning .../...[ESMA] och 
förordning .../...[EIOPA], där samarbete, 
samordning eller gemensamma beslut 
krävs av behöriga myndigheter från mer än 
en medlemsstat, får de europeiska 
tillsynsmyndigheterna på begäran av en av 
de berörda behöriga myndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse inom den tidsfrist som 
fastställs av den europeiska 
tillsynsmyndigheten, med beaktande av 
eventuella relevanta tidsfrister i den 
tillämpliga lagstiftningen och av hur 
komplex och brådskande tvisten är. Om en 
sådan tvist kvarstår, får de europeiska 
tillsynsmyndigheterna avgöra tvisten.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I förordningarna om inrättande av 
ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa 
tvister mellan behöriga nationella 
myndigheter. Om en behörig myndighet 
ogillar en annan behörig myndighets 
förfarande, med avseende på innehållet i 
någon av dennas åtgärder eller på grund av 
att den avstått från att vidta åtgärder inom 
ett område där samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut krävs av behöriga 
myndigheter från mer än en medlemsstat, 
får de europeiska tillsynsmyndigheterna på 
begäran av en av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
inom den tidsfrist som fastställs av den 
europeiska tillsynsmyndigheten, med 
beaktande av eventuella relevanta 
tidsfrister i den tillämpliga lagstiftningen 
och av hur komplex och brådskande tvisten 
är. Om en sådan tvist kvarstår, får de 
europeiska tillsynsmyndigheterna avgöra 
tvisten. 

(11) I förordningarna om inrättande av 
ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa 
tvister mellan behöriga nationella 
myndigheter. Om en behörig myndighet 
ogillar en annan behörig myndighets 
förfarande, med avseende på innehållet i 
någon av dennas åtgärder eller på grund av 
att den avstått från att vidta åtgärder inom 
ett område som specificeras i den 
EU-lagstiftning som avses i artikel 1.2 i
förordning .../... [EBA], 
förordning .../...[ESMA] och 
förordning .../...[EIOPA], där samarbete, 
samordning eller gemensamma beslut 
krävs av behöriga myndigheter från mer än 
en medlemsstat, får de europeiska 
tillsynsmyndigheterna på begäran av en av 
de berörda behöriga myndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse inom den tidsfrist som 
fastställs av den europeiska 
tillsynsmyndigheten, med beaktande av 
eventuella relevanta tidsfrister i den 
tillämpliga lagstiftningen och av hur 
komplex och brådskande tvisten är. Om en 
sådan tvist kvarstår, får de europeiska 
tillsynsmyndigheterna avgöra tvisten.

Or. en



AM\809041SV.doc 7/90 PE439.899v01-00

SV

Ändringsförslag 374
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Enligt bestämmelsen som ger 
möjlighet att lösa tvister i förordningarna 
om inrättande ESFS krävs det generellt 
sett inga följdändringar av den tillämpliga 
lagstiftningen. Men inom områden där det 
redan finns någon form av icke-bindande 
medling i den tillämpliga lagstiftningen 
eller där det förekommer tidsfrister för 
gemensamma beslut som ska fattas av en 
eller flera behöriga nationella myndigheter, 
krävs det ändringar för att säkerställa 
klarhet och minsta möjliga avbrott i 
processen för att nå ett gemensamt beslut, 
men också för att säkerställa att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna är redo 
att lösa tvister i tillämpliga fall.

(12) I artikel 11.1 i förordning .../... 
[EBA], förordning .../...[ESMA] och 
förordning .../...[EIOPA] krävs att de fall i 
vilka mekanismen för att lösa tvister 
mellan behöriga nationella myndigheter 
kan tillämpas, ska specificeras i 
sektorsspecifik lagstiftning. Inom områden 
där det redan finns någon form av icke-
bindande medling i den tillämpliga 
lagstiftningen eller där det förekommer 
tidsfrister för gemensamma beslut som ska 
fattas av en eller flera behöriga nationella 
myndigheter, krävs det dessutom ändringar 
för att säkerställa klarhet och minsta 
möjliga avbrott i processen för att nå ett 
gemensamt beslut, men också för att 
säkerställa att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna är redo att lösa 
tvister i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 375
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det bindande förfarandet för att 
lösa tvister syftar till att reda ut 
situationer där förfarandefrågor eller 
väsentliga problem när det gäller att följa 
lagstiftningen inte kan lösas av 
tillsynsmyndigheterna. I en sådan 
situation bör en av de berörda 
tillsynsmyndigheterna kunna föra upp 
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frågan till den behöriga europeiska 
tillsynsmyndigheten (ESA). ESA bör 
kunna utöva de befogenheter som 
specificeras i förordningarna, men bör 
inte kunna ersätta nationella 
tillsynsmyndigheters diskretionära 
bedömning. ESA bör bara lösa frågan för 
att tillse att EU-lagstiftningen följs. I 
synnerhet bör inte Europeiska 
bankmyndigheten (EBA), i samband med 
beslut om kapitaltillägg enligt direktiv 
2006/48(EG), begränsa en nationell 
tillsynsmyndighets rätt att fastställa 
kapitalnivåer under förutsättning att ett 
sådant beslut håller sig inom de 
begränsningar för nationella 
tillsynsmyndigheters diskretionära 
befogenheter som föreskrivs i 
EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 1998/26/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat som avses i punkt 2 
ska omedelbart underrätta övriga 
medlemsstater och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten, 
inrättad genom Europaparlamentets och 
rådets förordning …/…, om detta och 
förmedla all information som är avgörande 
till denna myndighet för att den ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

3. Den medlemsstat som avses i punkt 2 
ska omedelbart underrätta Europeiska 
systemriskrådet, övriga medlemsstater och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
…/…, om detta och förmedla all 
information som är avgörande till denna 
myndighet för att den ska kunna fullgöra 
sina uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/87/EG
Artikel 9 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 9.2 ska följande led läggas 
till:
”ca) Utvecklande av ett detaljerat system 
för problemlösning som regelbundet ska 
uppdateras och ses över åtminstone 
årligen, och som består av en strukturerad 
mekanism för tidiga ingripanden, 
omedelbara korrigerade åtgärder och en 
beredskapsplan vid konkurser.”

Or. en

Ändringsförslag 378
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1c (nytt)
Direktiv 2002/87/EG
Artikel -10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Följande artikel ska införas i 
avsnitt 3 före artikel 10:

”Artikel -10
1. Finansiella konglomerat ska bli 
föremål för extra och europeisk tillsyn av 
den gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna.
2. Den gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
utöva den europeiska tillsynen över 
finansiella konglomerat, i syfte att 
säkerställa samstämmig 
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sektorsövergripande och 
gränsöverskridande överensstämmelse 
med bindande akter i enlighet med EU-
lagstiftningen.
Den gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
agera genom den samordnare som utsetts 
av de nationella behöriga myndigheterna 
för den extra tillsynen och som också ska 
agera för den gemensamma kommittén 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna.
3. Samordnarna för finansiella 
konglomerat inom EU ska bli föremål för 
allmän och gränsöverskridande 
samordning av den gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.”

Or. en

Ändringsförslag 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2002/87/EG
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 18 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 1:
”1a. Om en behörig myndighet beslutar 
att ett tredjeland har likvärdig tillsyn, i 
strid med en annan relevant behörig 
myndighets åsikt, får den gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna upphäva detta 
beslut om den behöriga myndighetens 
beslut grundades på falska premisser eller 
om standarden på tillsynen i tredjelandet 
sjunkit sedan beslutet fattades.”

Or. en
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Ändringsförslag 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 5b (nytt)
Direktiv 2002/87/EG
Artikel 21b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Följande artikel ska införas efter 
artikel 21a:

”Artikel 21b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten innan denna frist löpt 
ut, ska akten träda ikraft den dag som 
anges i denna. Om Europaparlamentet 
eller rådet invänder mot den delegerade 
akten ska den inte träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”

Or. en
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Ändringsförslag 381
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led -1 (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I punkt 1 i första stycket i artikel 1 
ska följande stycke läggas till:
”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de olika 
komponenter av definitionen av 
insiderinformation, särskilt dess aspekt 
icke offentliggjord, som avses i det första 
stycket i denna punkt. 
Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Tekniska standarder skulle kunna klarlägga de olika komponenterna i denna definition så att 
en enhetlig tillämpning främjas.

Ändringsförslag 382
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led -1a (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I artikel 6 ska följande punkt läggas 
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till:
“10a. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren med avseende på
– kravet på en emittent enligt det första 
stycket i punkt 1 att offentliggöra 
insiderinformation så snart som möjligt,
– en emittents uppskjutna 
offentliggörande av 
insidersiderinformation enligt punkt 2,
– innehållet i och typen av personer som 
ska tas med i förteckningen som avses i 
tredje stycket i punkt 3, 
– den typ av transaktioner som ska 
anmälas till den behöriga myndigheten 
enligt punkt 4 i denna artikel, samt
– de genomförandebestämmelser som 
kommissionen ska anta i enlighet med 
den sjätte strecksatsen i punkt 10 
avseende den sakliga presentationen av 
rekommendationer och uppgivande av de 
intressen de har eller angivande av 
intressekonflikter.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i denna 
punkt i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Tekniska standarder (första och andra strecksatsen) skulle kunna minska skillnader och göra 
det lättare att uppfylla kraven i ett gränsöverskridande sammanhang. Tekniska standarder 
skulle kunna underlätta en enhetlig tillämpning bland medlemsstaterna och minska rättslig 
osäkerhet. De skulle tydliggöra villkoren för hur en emittent lagligen kan skjuta upp 
offentliggörandet.
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Ändringsförslag 383
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1b (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) I artikel 8 ska följande punkt läggas 
till:
”1a. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för 
genomförandebestämmelserna som 
antagits av kommissionen med avseende 
på
– prisbegränsningarna och 
beräkningarna för den dagliga 
volymbegränsningen avseende 
återköpsprogram enligt artikel 5 i 
kommissionens förordning (EG) nr 
2273/2003 av den 22 december 2003 om 
genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/6/EG när det 
gäller undantag för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument1,
– offentliggörande och rapportering av 
stabilisering av ett finansiellt instrument 
enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 
2273/2003, samt
– den kompletterande stabilisering av ett 
finansiellt instrument som avses i artikel 
11 i förordning (EG) nr 2273/2003.  
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i denna 
punkt i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../…. [ESMA].”
____________
1 EUT L 336, 23.12.2003, s. 33.
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Or. en

Motivering

Tekniska standarder skulle kunna underlätta en enhetlig tillämpning bland medlemsstaterna, 
minska rättslig osäkerhet och möjliggöra flexibilitet för att hantera marknadsinnovationer.

Ändringsförslag 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1c (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) I artikel 12.2 ska följande punkter 
läggas till:
ha) förbjuda det berörda finansiella 
instrumentet, 
hb) begränsa storleken på ett åtagande att 
köpa eller sälja en viss mängd av en 
finansiell tillgång,  
hc) begära att den underliggande 
tillgången innehas som en förutsättning 
för handel, samt
hd) sätta kvalitativa gränser.

Or. en

Ändringsförslag 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1d (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1d) Artikel 14.4 ska ersättas med 
följande:
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”4. Medlemsstaterna skall föreskriva att 
den behöriga myndigheten offentliggör
varje åtgärd eller sanktion till följd av 
överträdelser av de bestämmelser som 
antagits vid genomförandet av detta 
direktiv, om inte offentliggörandet 
äventyrar finansmarknaderna eller 
åsamkar de berörda parterna 
oproportionerlig skada. De behöriga 
myndigheterna ska vid samma tidpunkt 
rapportera alla åtgärder och sanktioner 
till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
ska lägga denna information i 
motsvarande datafil i de relevanta 
europeiska databaserna över registrerade 
marknadsaktörer.”  

Or. en

Ändringsförslag 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 16 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 2:
”2a. Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../..., får på eget 
initiativ begära all information som krävs 
enligt punkt 1.”

Or. en
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Ändringsförslag 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/6/EG
Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) Följande artikel ska införas efter 
artikel 17a:

”Artikel 17b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
delegerade akten träda i kraft den dag 
som anges i den. Om Europaparlamentet 
eller rådet invänder mot den delegerade 
akten ska den inte träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”

Or. en
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Ändringsförslag 388
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 1c (nytt)
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) I artikel 15 ska följande punkt läggas 
till:
”6a. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder för 
beräkning av tekniska avsättningar. 
Myndigheten ska överlämna dessa förslag 
till tekniska standarder och rapporter till 
kommissionen före den 1 juni 2011.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [EIOPA].”

Or. en

Motivering

Enligt artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet råder det redan enighet om målet att uppnå 
ytterligare harmonisering, särskilt när det gäller beräkningen av tekniska avsättningar, i syfte 
att förbättra konsumentskyddet. Eftersom tjänstepensionsdirektivet endast harmoniserar de 
olika nationella reglerna på en låg nivå kommer bindande tekniska standarder att bli särskilt
viktiga. 

Ändringsförslag 389
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 1d (nytt)
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 20 – punkt 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) I artikel 20 ska följande stycke läggas 
till:
”10a. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder för 
förfaranden för godkännande och 
anmälan, metoder för att beräkna de 
tekniska avsättningarna samt förfaranden 
för information och offentliggörande. 
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [EIOPA].”

Or. de

Motivering

I artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet uttalar man explicit målet om en ytterligare 
harmonisering av metoderna för att beräkna de tekniska avsättningarna, så att 
konsumenterna kan skyddas från följderna av gränsöverskridande regelarbitrage. Med tanke 
på att tjänstepensionsdirektivet hittills bara innehållit minimalt harmoniserade bestämmelser 
är här gemensamma tekniska standarder särskilt viktiga.

Ändringsförslag 390
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 20 – punkt 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder som för 
varje enskild medlemsstat anger vilka 

11. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder som för 
varje enskild medlemsstat anger vilka 
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bestämmelser av tillsynskaraktär som är 
relevanta när det gäller 
tjänstepensionsplaner och som inte 
omfattas genom hänvisningen till 
nationell social- och 
arbetsmarknadslagstiftning under 
punkt 1. Myndigheten ska överlämna sina 
förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

bestämmelser av tillsynskaraktär som är 
relevanta när det gäller 
tjänstepensionsplaner . Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Eftersom tjänstepensionsdirektivet inte definierar vad som avses med ”social- och 
arbetsmarknadslagstiftning” har varje medlemsstat skapat sin egen definition med avseende 
på direktivet. Vissa medlemsstater har placerat tillsynsbestämmelser för tjänstepensioner i 
social- och arbetsmarknadslagstiftningen, andra inte. Därför skulle inte kommissionens text 
möjliggöra för EIOPA att fånga upp bestämmelserna i EU på ett korrekt sätt. EIOPA bör 
utarbeta sina tekniska standarder som innehåller bestämmelser för tjänstepensioner oavsett 
var dessa återfinns inom varje medlemsstat.

Ändringsförslag 391
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 20 – punkt 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder som för 
varje enskild medlemsstat anger vilka 
bestämmelser av tillsynskaraktär som är 
relevanta när det gäller 
tjänstepensionsplaner och som inte 
omfattas genom hänvisningen till nationell 
social- och arbetsmarknadslagstiftning 
under punkt 1. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

11. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av direktivet ska Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder för 
beräkningen av tekniska avsättningar och 
ska utarbeta rapporter som för varje 
enskild medlemsstat anger vilka andra
bestämmelser av tillsynskaraktär som är 
relevanta när det gäller 
tjänstepensionsplaner och som inte 
omfattas genom hänvisningen till nationell 
social- och arbetsmarknadslagstiftning 
under punkt 1. Myndigheten ska överlämna 
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dessa förslag till tekniska standarder och 
rapporter till kommissionen före 
den 1 juni 2011.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet råder det redan enighet om målet att uppnå 
ytterligare harmonisering, särskilt när det gäller beräkningen av tekniska avsättningar, i syfte 
att förbättra konsumentskyddet. Eftersom tjänstepensionsdirektivet endast harmoniserar de 
olika nationella reglerna på en låg nivå kommer bindande tekniska standarder att bli särskilt
viktiga. Att ange andra tillsynsbestämmelser i medlemsstaterna kan också vara till nytta och 
kan tas med i rapporterna men kan per definition inte utgöra harmoniserade tekniska 
standarder. En rimlig tidsfrist för att lämna förslag till tekniska standarder och rapporter som 
anger bestämmelser är snarare ett år än fyra år.

Ändringsförslag 392
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 20 – punkt 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder som för 
varje enskild medlemsstat anger vilka 
bestämmelser av tillsynskaraktär som är 
relevanta när det gäller 
tjänstepensionsplaner och som inte 
omfattas genom hänvisningen till 
nationell social- och 
arbetsmarknadslagstiftning under 
punkt 1. Myndigheten ska överlämna sina 
förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

11. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder avseende 
metoderna för att beräkna de tekniska 
avsättningarna. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

Or. de
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Motivering

I artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet uttalar man explicit målet om en ytterligare 
harmonisering av metoderna för att beräkna de tekniska avsättningarna, så att 
konsumenterna kan skyddas från följderna av gränsöverskridande regelarbitrage. Med tanke
på att tjänstepensionsdirektivet hittills bara innehållit minimalt harmoniserade bestämmelser 
är här gemensamma tekniska standarder särskilt viktiga.

Ändringsförslag 393
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Artikel 21.1 ska ersättas med 
följande:
”Medlemsstaterna skall i samarbete med
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten på lämpligt 
sätt säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv genom 
tillämpning av gemensamma tekniska 
standarder avseende auktorisering, 
notifiering, regler avseende beräkningen 
av tekniska avsättningar, informations-
och offentliggörandeförfaranden, 
regelbundet utbyte av information och 
erfarenheter samt närmare samarbete och 
på så sätt förhindra snedvridning av 
konkurrensen och skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för oproblematiskt 
medlemskap över gränserna.”

Or. en

Motivering

Enligt artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet råder det redan enighet om målet att uppnå 
ytterligare harmonisering, särskilt när det gäller beräkningen av tekniska avsättningar, i syfte 
att förbättra konsumentskyddet. Eftersom tjänstepensionsdirektivet endast harmoniserar de 
olika nationella reglerna på en låg nivå kommer bindande tekniska standarder att bli särskilt
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viktiga. 

Ändringsförslag 394
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 21 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”Medlemsstaterna skall i samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten på lämpligt 
sätt säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv genom 
tillämpning av gemensamma tekniska 
standarder för förfaranden för 
godkännande och anmälan, metoder för 
att beräkna de tekniska avsättningarna 
och förfaranden för information och 
offentliggörande, genom regelbundet 
utbyte av information och erfarenheter 
och genom ett närmare samarbete för 
att på så sätt förhindra snedvridning av 
konkurrensen och skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för oproblematiskt 
medlemskap över gränserna.”

Or. de

Motivering

I artikel 15.6 i tjänstepensionsdirektivet uttalar man explicit målet om en ytterligare 
harmonisering av metoderna för att beräkna de tekniska avsättningarna, så att 
konsumenterna kan skyddas från följderna av gränsöverskridande regelarbitrage. Med tanke 
på att tjänstepensionsdirektivet hittills bara innehållit minimalt harmoniserade bestämmelser 
är här gemensamma tekniska standarder särskilt viktiga.
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Ändringsförslag 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/41/EG
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 21 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska i nära 
samarbete med Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten på 
lämpligt sätt se till att detta direktiv 
tillämpas enhetligt genom regelbundet 
utbyte av information och erfarenheter i 
syfte att utveckla bästa praxis på detta 
område och ett närmare samarbete för 
att på så sätt förhindra snedvridning av 
konkurrensen och skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för oproblematiskt 
medlemskap över gränserna och flytträtt 
för pensionsrättigheter.”

Or. en

Ändringsförslag 396
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 1c (nytt)
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
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tillämpningsvillkoren för undantagen 
från kravet att offentliggöra ett prospekt 
förutsatt att det finns ett dokument som 
innehåller information som den behöriga 
myndigheten anser vara likvärdig med 
den som normalt ingår i prospektet.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i denna 
punkt i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Tekniska standarder skulle kunna innebära en enhetlig tillämpning av EU-lagstiftningen när 
det krävs ett dokument som innehåller likvärdig information med ett prospekt för att kunna 
åtnjuta undantagen.

Ändringsförslag 397
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 1d (nytt)
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1d) I artikel 5 ska följande punkt läggas 
till:
”5a. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
innehållet i och formatet för prospektet 
och dess sammanfattning samt
– tillämpningsvillkoren för de 
bestämmelser avseende anpassningar av 
de minimikrav för information i prospekt 
och grundprospekt som avses i artikel 23 i
kommissionens förordning (EG) 
nr 809/2004 av den 29 april 2004 om 
genomförande av Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om 
informationen i prospekt, dessas format, 
införlivande genom hänvisning samt 
offentliggörande av prospekt och 
annonsering1.
– innehållet i den sammanfattning som 
avses i punkt 3.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”
___________
1 EUT L 149, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna har olika praxis och skulle kräva att emittenten och erbjudaren 
bär ansvaret, eller beroende på typen av emission, en av dessa personer. Detta skapar 
osäkerhet i ansvarssystemet för prospektet, särskilt när det sker med ”europass”. Ytterligare 
specifikationer krävs för denna emission.

Ändringsförslag 398
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 1e (nytt)
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1e) I artikel 6 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för ansvar i 
samband med prospekt.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
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stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 397.

Ändringsförslag 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 14.1 ska ersättas med 
följande:
”1. När prospektet har godkänts skall 
det registreras av den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten och av 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och göras 
tillgängligt för allmänheten av 
emittenten, erbjudaren eller den person 
som ansöker om upptagande till handel 
så snart det är praktiskt möjligt, och 
under alla omständigheter i skälig tid 
före och senast vid, den tidpunkt då 
erbjudandet till allmänheten börjar 
gälla eller de berörda värdepapperen tas 
upp till handel. Dessutom skall 
prospektet, i det fall det rör sig om det 
första erbjudandet till allmänheten av en 
kategori av aktier som ännu inte 
upptagits till handel på en reglerad 
marknad och som skall tas upp till 
handel för första gången, vara 
tillgängligt minst sex arbetsdagar innan 
erbjudandet löper ut.”

Or. en
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Ändringsförslag 400
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 4
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i 
fråga om skyldigheten att tillhandahålla ett 
tillägg till prospektet om det föreligger en 
ny omständighet av betydelse, sakfel eller 
förbiseende i samband med informationen i 
prospektet. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa de förfaranden som ska 
följas i fråga om skyldigheten att 
tillhandahålla ett tillägg till prospektet om 
det föreligger en ny omständighet av 
betydelse, sakfel eller förbiseende i 
samband med informationen i prospektet. 

Or. en

Ändringsförslag 401
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 4
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i 

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
avgöra vad som utgör en ny omständighet 
av betydelse, sakfel eller förbiseende i 
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fråga om skyldigheten att tillhandahålla ett 
tillägg till prospektet om det föreligger en 
ny omständighet av betydelse, sakfel eller 
förbiseende i samband med informationen i 
prospektet. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014. 

punkt 1 och utarbeta förslag till tekniska 
standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att tillhandahålla ett tillägg till 
prospektet om det föreligger en ny 
omständighet av betydelse, sakfel eller 
förbiseende i samband med informationen i 
prospektet. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter kan göra olika tolkningar av vad som är en "betydande ny faktor". 
Tekniska standarder ska innebära att det skapas lika konkurrensvillkor och att regelarbitrage 
undviks.

Ändringsförslag 402
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 8 – led a
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 1 ovan ska inte hindra de behöriga 
myndigheterna från att utbyta konfidentiell 
information eller från att överlämna 
konfidentiell information till Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
eller Europeiska systemrisknämnden. 
Information som utväxlas mellan behöriga 
myndigheter och Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten eller 
Europeiska systemrisknämnden ska 
omfattas av den sekretess som gäller för 
anställda och tidigare anställda hos den 
behöriga myndighet som erhåller 
informationen.”

3. Punkt 1 ovan ska inte hindra de behöriga 
myndigheterna från att utbyta konfidentiell 
information eller från att överlämna 
konfidentiell information till Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
eller Europeiska systemrisknämnden, med 
förbehåll för begränsningar avseende 
företagsspecifik information och effekter 
på tredjeländer enligt 
[EMSA-förordningen] respektive 
[ESRB-förordningen]. Information som 
utväxlas mellan behöriga myndigheter och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten eller Europeiska 
systemrisknämnden ska omfattas av den 
sekretess som gäller för anställda och 
tidigare anställda hos den behöriga 
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myndighet som erhåller informationen.”

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 8i (nytt)
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8i) Följande artikel ska införas efter 
artikel 24a:

”Artikel 24b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.” 

Or. en
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Ändringsförslag 404
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led -1 (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 2.3 ska ersättas med följande:
"3. För att beakta utvecklingen på 
finansmarknaderna och sörja för en 
konsekvent harmonisering och en 
enhetlig tillämpning av detta direktiv ska
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 64, 64a and 64b, 
vad gäller undantagen i led c, i, och k, 
fastställa kriterierna för att avgöra om 
en verksamhet ska betraktas som en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
den huvudsakliga verksamheten, om 
man ser på företagsgruppen som helhet, 
och om en verksamhet bedrivs tillfälligt.
[...]
Förslagen till delegerade akter ska 
utarbetas av Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten.”

Or. en

Ändringsförslag 405
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led -1c (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 2:
"2a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
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en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de olika 
komponenterna i definitionen i punkt 1 i 
denna artikel samt de olika 
komponenterna i definitionerna i artikel 2 
i kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 av den 10 augusti 2006 om 
genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
dokumenteringsskyldigheter för 
värdepappersföretag, 
transaktionsrapportering, överblickbarhet 
på marknaden, upptagande av finansiella 
instrument till handel samt definitioner 
för tillämpning av det direktivet1 och 
artikel 2 i kommissionens direktiv 
2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det 
direktivet2. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen före den 1 januari 2015.
__________
1 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1.
2EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA 
utarbetar tekniska standarder. 
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Ändringsförslag 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 1
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska upprätta ett 
register över samtliga värdepappersföretag. 
Detta register ska vara tillgängligt för 
allmänheten och innehålla information om 
vilka tjänster eller verksamheter 
värdepappersföretagen är auktoriserade för. 
Det ska uppdateras regelbundet. 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning …/…, ska upprätta en 
förteckning över samtliga 
värdepappersföretag i gemenskapen. 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska offentliggöra 
denna förteckning och fortlöpande 
uppdatera den.”

3. Varje medlemsstat ska registrera
samtliga värdepappersföretag som erbjuder 
tjänster eller bedriver verksamhet inom 
dess myndighetssfär. En systematiskt 
uppdaterad förteckning över dessa företag 
ska överföras till Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentet och rådets förordning 
…/…. Europeiska tillsynsmyndigheten 
ska upprätta ett register över alla 
värdepappersföretag i unionen. Detta 
register ska vara tillgängligt för 
allmänheten och innehålla information om 
vilka tjänster eller verksamheter 
värdepappersföretagen är auktoriserade för. 
Det ska uppdateras regelbundet.

När en behörig myndighet har återkallat 
en auktorisation i enlighet med 
artikel 8b–d ska denna återkallelse synas i 
registret under en period på minst två år.

Or. en

Ändringsförslag 407
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 2
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och 

4. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
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artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12 får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
kraven och förfarandena för 
auktorisation enligt denna artikel samt 
artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12.

av denna artikel och artiklarna 5.4, 9.2–
9.4, 10.1–10.2 och 12 ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att

a) specificera kraven avseende 
huvudkontoret enligt artikel 5.4,
b) fastställa den information som ska 
lämnas till de behöriga myndigheterna 
enligt artikel 7.2,
c) fastställa information och utarbeta 
standardformulär, mallar och 
förfaranden för den underrättelse som 
avses i artikel 9.2,
d) specificera kraven enligt artiklarna 
9.2–9.4 och 10.1–10.2, samt
e) specificera startkapitalkraven enligt 
artikel 12. 

Or. en

Ändringsförslag 408
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 2
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och artiklarna 
7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
kraven och förfarandena för auktorisation 
enligt denna artikel samt artiklarna 7, 9.2–

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och artiklarna 
7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att specificera 
informationen, formaten, mallarna, 
kriterierna och förfarandena för 
auktorisation enligt denna artikel samt 
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9.4, 10.1–10.2 och 12. artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12.

Or. en

Ändringsförslag 409
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 2
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig
tillämpning av denna artikel och artiklarna 
7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12 får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller kraven 
och förfarandena för auktorisation enligt 
denna artikel samt artiklarna 7, 9.2–9.4, 
10.1–10.2 och 12. 

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och artiklarna 
7, 9.1–9.4, 10.1–10.2 och 12 ska
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller kraven 
och förfarandena för auktorisation enligt 
denna artikel samt artiklarna 7, 9.1–9.4, 
10.1–10.2 och 12. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen före den 
1 januari 2015.

Or. en

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA 
utarbetar tekniska standarder. 

Ändringsförslag 410
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 10a – punkt 8 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för den förteckning 
över information som krävs för 
bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 
samt villkoren för samrådsprocessen 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna enligt artikel 10.4. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

8. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
den förteckning över information som 
krävs för bedömningen av ett förvärv enligt 
punkt 1, kriterierna för att motsätta sig 
förvärv enligt punkt 4 samt villkoren för 
samrådsprocessen mellan de relevanta 
behöriga myndigheterna enligt artikel 10.4. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 411
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3a (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 13 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 13 ska följande punkt läggas 
till:
”10a. För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen på finansmarknaderna och 
för att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 
för punkterna 6-8 i denna artikel och 
artikel 18.1 och 18.2 i detta direktiv och 
artiklarna 7-8 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 och 
artiklarna 16-20 och 51 i kommissionens 
direktiv 2006/73/EG. Myndigheten ska 
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överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen före den 
1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA 
utarbetar tekniska standarder. 

Ändringsförslag 412
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3c (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 19 – punkt 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) I artikel 19.10 ska inledningen i 
första stycket ersättas med följande:
”10. För att säkerställa ett nödvändigt 
investerarskydd samt en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig 
tillämpning av punkterna 1-8 ska 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b,
säkerställa att värdepappersföretagen 
följer de principer som anges i dessa 
punkter när de tillhandahåller 
investeringstjänster eller sidotjänster till 
sina kunder. I dessa delegerade akter
skall följande beaktas:”

Or. en
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Ändringsförslag 413
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3d (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 19 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) I artikel 19 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 10:
”10a. För att ta hänsyn till utvecklingen 
på finansmarknaderna och för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
denna artikel ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 
för punkterna 4-7 i denna artikel och 
artiklarna 35-39 i kommissionens direktiv 
2006/73/EG. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA 
utarbetar tekniska standarder. 

Ändringsförslag 414
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3e (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 21 – punkt 6a (ny)



AM\809041SV.doc 39/90 PE439.899v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) I artikel 21 ska följande punkt läggas 
till:
”6a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-5 i 
denna artikel och artiklarna 44-46 i 
kommissionens direktiv 2006/73/EG. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 414.

Ändringsförslag 415
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3f (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) I artikel 22 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
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till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkt 2 i denna 
artikel och artikel 31 i kommissionens 
förordning (EG) nr 2006/1287. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 414.

Ändringsförslag 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3g (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3g) I artikel 23.3 ska första stycket 
ersättas med följande:
”Medlemsstater som beslutar att tillåta 
att värdepappersföretag utser anknutna 
ombud skall översända en systematiskt 
uppdaterad förteckning över alla 
anknutna ombud till Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. Europeiska 
tillsynsmyndigheten ska upprätta ett 
offentligt register över alla anknutna 
ombud i hela unionen som ska hållas 
uppdaterat och som ska offentliggöras på 
Internet för kostnadsfri konsultation.”

Or. en
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Ändringsförslag 417
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3h (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) I artikel 23.3 ska femte stycket 
ersättas med följande:
”Registret skall uppdateras regelbundet. 
Det skall vara offentligt och kunna 
konsulteras på Internet.
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska upprätta en 
förteckning över alla utsedda anknutna 
ombud som värdepappersföretag 
använder inom unionen. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
ska på sin webbplats offentliggöra denna 
förteckning och fortlöpande uppdatera 
den.”

Or. en

Ändringsförslag 418
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3i (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 27 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3i) I artikel 27 ska följande punkt läggas 
till:
”7a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
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marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-6 i 
denna artikel och artiklarna 21-26 i 
kommissionens förordning (EG) 
2006/1287. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

En enhetlig tillämpning av Mifid för att skapa lika villkor bör underlättas genom att ESMA 
utarbetar tekniska standarder. 

Ändringsförslag 419
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3j (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3j) I artikel 28 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-2 i 
denna artikel och artiklarna 27-30 och 
32-24 i kommissionens förordning (EG) 
2006/1287. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
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tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.

Ändringsförslag 420
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3k (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3k) I artikel 29 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-2 i 
denna artikel och artiklarna 17-20, 29-30 
och 32-24 i kommissionens förordning 
(EG) 2006/1287. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen före den 1 
januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.
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Ändringsförslag 421
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3 (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3l) I artikel 30 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-2 i 
denna artikel och artiklarna 27-30 och 
32-34 i kommissionens förordning (EG) 
2006/1287. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.

Ändringsförslag 422
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 5a (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 39 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 39 ska följande punkt läggas 
till:
”1a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkt d. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.

Ändringsförslag 423
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 5b (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 42 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I artikel 42 ska följande punkt läggas 
till:
”7a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkt 1. 
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Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.

Ändringsförslag 424
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 5c (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) I artikel 44 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-2 i 
denna artikel och artiklarna 17-20, 29-30 
och 32-24 i kommissionens förordning 
(EG) 2006/1287. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen före den 
1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en
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Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.

Ändringsförslag 425
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 5d (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) I artikel 45 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. För att ta hänsyn till utvecklingen på 
finansmarknaderna och för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av denna artikel 
ska Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för punkterna 1-2 i 
denna artikel och artiklarna 27-30 och 
32-34 i kommissionens förordning (EG) 
2006/1287. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen före den 1 januari 2015.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../… [ESMA].”

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 419.
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Ändringsförslag 426
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 7a (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 51 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 2:
”2a. Medlemsstaterna ska informera 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten om de 
administrativa åtgärder och sanktioner 
som beslutats i enlighet med punkterna 1 
och 2.”

Or. en

Ändringsförslag 427
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 8d (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8d) Artikel 56.5 ska ersättas med 
följande:
”5. För att sörja för en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig 
tillämpning av punkterna 1 och 2 ska
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 64, 64a och 64b,
fastställa former för samarbete mellan de 
behöriga myndigheterna och upprätta 
kriterier enligt vilka en reglerad 
marknads verksamhet i en 
värdmedlemsstat kan anses vara av 
väsentlig betydelse för 
värdepappersmarknadernas funktion 
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och för skyddet av investerarna i den 
värdmedlemsstaten. [...] ”

Or. en

Ändringsförslag 428
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 9
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 56 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkterna 1 och 2 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de behöriga 
myndigheternas skyldighet att samarbeta 
enligt punkt 1 och samarbetsavtalens 
innehåll enligt punkt 2, vilket också 
inbegriper att utarbeta standardformulär 
och mallar.

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkterna 1 och 2 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de praktiska 
frågorna kring de behöriga 
myndigheternas skyldighet att samarbeta 
enligt punkt 1 och samarbetsavtalens 
innehåll enligt punkt 2, vilket också 
inbegriper att utarbeta standardformulär 
och mallar.

Or. en

Ändringsförslag 429
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 10 – led b
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
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syfte att fastställa tillämpningsvillkoren
för de behöriga myndigheternas skyldighet 
att samarbeta avseende 
tillsynsverksamhet, kontroller på plats och 
vid utredningar.

syfte att specificera förfaranden för de 
behöriga myndigheternas samarbete
avseende tillsynsverksamhet, kontroller på 
plats och vid utredningar.

Or. en

Ändringsförslag 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 14c (nytt)
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 64b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) Följande artikel ska införas efter 
artikel 64a:

”Artikel 64b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
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kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led -1c (nytt)
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 4 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) I artikel 4.2 ska följande led införas 
efter led a :
”(aa) årliga räkenskaper per land,

Or. en

Ändringsförslag 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 2n (nytt)
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2n) I artikel 25 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 2: 
”2a. De behöriga myndigheterna ska 
förse Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och övriga 
behöriga myndigheter med all den 
information som är relevant och 
nödvändig för att de ska kunna uppfylla 
sina skyldigheter enligt detta direktiv, på 
eget initiativ eller på begäran från 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.
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Or. en

Ändringsförslag 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 3h (nytt)
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 27b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas efter 
artikel 27a:

”Artikel 27b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”

Or. en
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Ändringsförslag 434
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led -1b (nytt)
Direktiv 2005/60/EG
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Artikel 16.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Medlemsstaterna skall underrätta 
varandra, de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
om fall där de anser att ett tredjeland 
uppfyller villkoren i punkt 1 b. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
offentliggöra förteckningen över 
likvärdiga länder på sina webbplatser.”

Or. en

Ändringsförslag 435
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2a (nytt)
Direktiv 2005/60/EG
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 41.2 ska första stycket 
ersättas med följande:
”2. När det hänvisas till denna 
punkt skall artiklarna 5 och 7 
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 
i det beslutet, förutsatt att de åtgärder
som antas i enlighet med detta 
förfarande inte ändrar de väsentliga 
bestämmelserna i detta direktiv.”

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2m (nytt)
Direktiv 2005/60/EG
Artikel 41b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2m) Följande artikel ska införas efter 
artikel 41a:

”Artikel 41b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”

Or. en
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Ändringsförslag 437
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 2a (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 17 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 17.1 ska följande led läggas 
till:
”(ea) har gjort sig skyldig till allvarlig och 
systematisk överträdelse av unionens eller 
nationell lagstiftning vad avser EBA och 
de behöriga myndigheterna,”

Or. en

Ändringsförslag 438
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 5
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och skapa ett 
enhetligt anmälningsförfarande på 
elektronisk väg ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för informationen 
enligt denna artikel samt förfarandet för 
överföring av denna information. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

4. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att skapa ett 
enhetligt anmälningsförfarande och ange 
vilken information som ska anmälas i 
enlighet med denna artikel samt 
förfarandet för överföring av denna 
information via säkra elektroniska vägar. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Or. en
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Ändringsförslag 439
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 8
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 42a – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när tvåmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
tvåmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
den ursprungliga tvåmånadersperioden 
efter mottagande av en framställan enligt 
första stycket löpt ut, ska de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten
invänta det beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen för att 
avgöra ärendet så att unionslagstiftningen 
följs och fatta sitt slutgiltiga beslut i 
enlighet med myndighetens beslut.
Myndighetens beslut ska inte ersätta den 
tillsynsbedömning som görs av 
medlemsstatens behöriga myndigheter. 
Denna tvåmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Or. en

Ändringsförslag 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 8
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 42a – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när tvåmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
tvåmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
den ursprungliga tvåmånadersperioden 
efter mottagande av en framställan enligt 
första stycket löpt ut, ska de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten
invänta det beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen för att 
avgöra ärendet så att unionslagstiftningen 
följs och fatta sitt slutgiltiga beslut i 
enlighet med myndighetens beslut. Denna 
tvåmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Or. en

Ändringsförslag 441
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 11
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna och Europeiska 
bankmyndigheten får ingå samarbetsavtal 
om utbyte av information med behöriga 
myndigheter i tredje land samt med 
myndigheter eller organ i tredje land enligt 
definitionen i artiklarna 47 och 48.1 endast 
om den lämnade informationen är föremål 
för garantier om tystnadsplikt som minst är 

”Medlemsstaterna och Europeiska 
bankmyndigheten får i enlighet med 
artikel 18 i förordning …/... [EBA] ingå 
samarbetsavtal om utbyte av information 
med behöriga myndigheter i tredje land 
samt med myndigheter eller organ i tredje 
land enligt definitionen i artiklarna 47 och 
48.1 endast om den lämnade informationen 
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likvärdiga med dem som avses i 
artikel 44.1.”

är föremål för garantier om tystnadsplikt 
som minst är likvärdiga med dem som 
avses i artikel 44.1.”

Or. en

Ändringsförslag 442
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 11a (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 46 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Information som utbytts enligt första 
stycket får inte röjas utan uttryckligt 
samtycke av de behöriga myndigheter 
som har lämnat ut den och endast i de 
syften till vilka dessa myndigheter 
lämnat sitt samtycke.”

Or. en

Ändringsförslag 443
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 13 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 63a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 i denna artikel och 
konvergens i tillsynspraxis ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för bestämmelserna 
som gäller för de instrument som avses i 

6. Europeiska bankmyndigheten ska ta 
fram riktlinjer för konvergensen i 
tillsynspraxis med avseende på de
instrument som avses i punkt 1 i denna 
artikel och artikel 57 a och ska övervaka 
deras tillämpning. Senast den 
31 december 2014 ska kommissionen se 
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punkt 1 i denna artikel. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast den 
1 januari 2014.

över tillämpningen av denna artikel och 
avlägga rapport till Europaparlamentet 
och rådet, åtföljd av lämpliga förslag för 
att säkerställa kapitalbasens kvalitet.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [EBA].

Kommissionen får anta de förslag till 
riktlinjer som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 8 i 
förordning .../… [EBA].

Europeiska bankmyndigheten ska även 
utfärda riktlinjer för de instrument som 
avses i artikel 57.1 a.
Europeiska bankmyndigheten ska 
övervaka tillämpningen av de tekniska 
standarder som avses i första stycket.”

Or. en

Motivering

Man kan ha invändningar mot den föreslagna konvergensen i tillämpningen av definitionen 
av hybridkapitalkomponenter. En teknisk standard skulle behöva ta hänsyn till specifik 
bolags-, insolvens- och skatterätt i varje enskild medlemsstat för att ska bli några vettiga och 
gångbara standarder. Detta är knappast möjligt, kanske med undantag för en mycket allmänt 
hållen förordning. En sådan förordning skulle dock inte kunna innehålla så mycket mer än 
kapitalkravsdirektivet, så det skulle inte bli något mervärde.

Ändringsförslag 444
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 14 
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 74 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska från och 
med den 31 december 2012 tillämpa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering när kreditinstituten 
ska meddela dessa beräkningar. För att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
direktivet ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att införa 

De behöriga myndigheterna ska från och 
med den 31 december 2012 tillämpa 
enhetlig utformning, frekvens, IT-språk
och datum för rapportering när 
kreditinstituten ska meddela dessa 
beräkningar. Rapporteringen måste kunna 
ske på varje av Europeiska unionens 
officiella språk. För att säkerställa en 
konsekvent harmonisering och en enhetlig 
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enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering inom gemenskapen 
före den 1 januari 2012. 
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

tillämpning av direktivet ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att införa 
enhetlig utformning, frekvens, IT-språk 
och datum för rapportering inom 
gemenskapen före den 1 januari 2012. 
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [EBA].”

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [EBA].”

Or. de

Ändringsförslag 445
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 15 
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 81 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
bankmyndigheten i samråd med 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
värderingsmetoder för kreditvärderingar. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. 

För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
bankmyndigheten i samråd med 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten lägga fram förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
värderingsmetoder för kreditvärderingar. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Or. de
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Ändringsförslag 446
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 17 
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 97 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
bankmyndigheten i samråd med 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
värderingsmetoder för kreditvärderingar. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. 

För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
bankmyndigheten i samråd med 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten lägga fram förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
värderingsmetoder för kreditvärderingar. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Or. de

Ändringsförslag 447
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 20 
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
rapporteringen ska ske minst två gånger 
om året. De behöriga myndigheterna ska 
från och med den 31 december 2012 
tillämpa enhetlig utformning, frekvens, 
språk och datum för rapportering. För att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
direktivet ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att införa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
rapporteringen ska ske minst två gånger 
om året. De behöriga myndigheterna ska 
från och med den 31 december 2012 
tillämpa enhetlig utformning, frekvens, 
IT-språk och datum för rapportering.
Rapporteringen måste kunna ske på varje 
av Europeiska unionens officiella språk.
För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av direktivet ska Europeiska 
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datum för rapportering inom gemenskapen 
före den 1 januari 2012. 
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad. 

bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att införa 
enhetlig utformning, frekvens, IT-språk 
och datum för rapportering inom 
gemenskapen före den 1 januari 2012. 
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

Or. de

Ändringsförslag 448
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 124 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för denna 
artikel och ett gemensamt förfarande för 
riskvärdering. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast den 1 
januari 2014. 

utgår

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [EBA].” 

Or. en
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Ändringsförslag 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 124 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för denna 
artikel och ett gemensamt förfarande för 
risk-värdering. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för denna 
artikel och ett gemensamt förfarande och 
en gemensam metod för riskvärdering. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Termen ”förfarande” täcker inte alla de aspekter som nämns i artikel 124.1, bland annat 
"styrformer, strategier, metoder och mekanismer”. Att begränsa tekniska standarder till 
enbart ”förfarande” skulle innebära att det lämnas ett utrymme för skönsmässig bedömning 
som skulle skada harmoniseringen av tekniska bestämmelser enligt den andra pelaren, något 
som man försöker uppnå med ett enhetligt regelverk.

Ändringsförslag 450
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 124 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för denna 
artikel och ett gemensamt förfarande för 

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för denna 
artikel och ett gemensamt förfarande och 
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risk-värdering. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

en gemensam metod för riskvärdering. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Termen ”förfarande” täcker inte alla de aspekter som nämns i artikel 124.1, bland annat 
"styrformer, strategier, metoder och mekanismer”. Att begränsa tekniska standarder till 
enbart ”förfarande” skulle innebära att det lämnas ett utrymme för skönsmässig bedömning 
som skulle skada harmoniseringen av tekniska bestämmelser enligt den andra pelaren, något 
som man försöker uppnå med ett enhetligt regelverk.

Ändringsförslag 451
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22c (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) I artikel 129.1 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”När en berörd behörig myndighet har 
hänfört ett ärende som avses i punkterna 
a-c i första stycket till Europeiska 
bankmyndigheten i enlighet med 
artikel 11 i förordning .../...[EBA] ska 
denna behöriga myndighet invänta 
beslutet från Europeiska 
bankmyndigheten och ska fatta sitt beslut 
i enlighet med Europeiska 
bankmyndighetens beslut.”

Or. en

Motivering

Artikel 11 i förslaget till förordning om inrättande av Europeiska bankmyndigheten 
behandlar tillämpningsområdet för tvistlösning i fall där en behörig myndighet har en annan 
åsikt om förfarandet eller innehållet i en åtgärd eller inte ställer sig bakom en annan behörig 
myndighets agerande på områden där relevant lagstiftning kräver ”samarbete, samordning 
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eller gemensamma beslut”. Därför ska artikel 11 tillämpas i de fall där kapitalkravsdirektivet 
kräver samordning och samarbete bland de berörda myndigheterna, vilket fallet är i 
artikel 129.1.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22c (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) I artikel 129.1 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”När en berörd behörig myndighet har 
hänfört ett ärende som avses i 
punkterna a-c i första stycket till 
Europeiska bankmyndigheten i enlighet 
med artikel 11 i förordning .../...[EBA] 
ska denna behöriga myndighet invänta 
beslutet från Europeiska 
bankmyndigheten och ska fatta sitt beslut 
i enlighet med Europeiska 
bankmyndighetens beslut.”

Or. en

Motivering

Artikel 11 i förslaget till förordning om inrättande av Europeiska bankmyndigheten 
behandlar tillämpningsområdet för tvistlösning i fall där en behörig myndighet har en annan 
åsikt om förfarandet eller innehållet i en åtgärd eller inte ställer sig bakom en annan behörig 
myndighets agerande på områden där relevant lagstiftning kräver ”samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut”. Därför ska artikel 11 tillämpas i de fall där kapitalkravsdirektivet 
kräver samordning och samarbete bland de berörda myndigheterna, vilket fallet är i 
artikel 129.1.
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Ändringsförslag 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22c (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) I artikel 129.1 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”När en berörd behörig myndighet har 
hänfört ett ärende som avses i 
punkterna a-c i första stycket till 
Europeiska bankmyndigheten i enlighet 
med artikel 11 i förordning .../...[EBA] 
ska denna behöriga myndighet invänta 
beslutet från Europeiska 
bankmyndigheten och ska fatta sitt beslut 
i enlighet med Europeiska 
bankmyndighetens beslut.”

Or. en

Motivering

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av tillsynsmyndigheternas översynsförfarande och 
en gemensam riskbedömning bör tvistlösningens tillämpningsområde utsträckas till områden 
där den relevanta lagstiftningen kräver ”samarbete och samordning”. 

Ändringsförslag 454
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22c (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) I artikel 129.1 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”När en berörd behörig myndighet har 
hänfört ett ärende som avses i 
punkterna a-c i första stycket till 
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Europeiska bankmyndigheten i enlighet 
med artikel 11 i förordning .../...[EBA] 
ska denna behöriga myndighet invänta 
beslutet från Europeiska 
bankmyndigheten och ska fatta sitt beslut 
i enlighet med Europeiska 
bankmyndighetens beslut.”

Or. en

Motivering

Artikel 11 i förslaget till förordning om inrättande av Europeiska bankmyndigheten 
behandlar tillämpningsområdet för tvistlösning i fall där en behörig myndighet har en annan 
åsikt om förfarandet eller innehållet i en åtgärd eller inte ställer sig bakom en annan behörig 
myndighets agerande på områden där relevant lagstiftning kräver ”samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut”. Därför ska artikel 11 tillämpas i de fall där kapitalkravsdirektivet 
kräver samordning och samarbete bland de berörda myndigheterna, vilket fallet är i 
artikel 129.1.

Ändringsförslag 455
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22d (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) I artikel 129.1 ska följande stycke 
läggas till efter stycke 1a:
”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder och 
riktlinjer och bestämma villkoren för 
samordnings- och samarbetsformerna vad 
avser tillämpningen av artiklarna 22, 123 
och 124.”

Or. en

Motivering

För att tillsynsmyndigheterna ska få riktlinjer om hur samarbete och samordning ska ske på 
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områden som täcks av artiklarna 22, 123 och 124 ska Europeiska bankmyndigheten utveckla 
tekniska standarder. Sådana standarder kommer att underlätta samarbete och samordning 
bland tillsynsmyndigheter. 

Ändringsförslag 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22d (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) I artikel 129.1 ska följande stycke 
läggas till efter stycke 1a:
”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder och 
riktlinjer och bestämma villkoren för 
samordnings- och samarbetsformerna vad 
avser tillämpningen av artiklarna 22, 123 
och 124.”

Or. en

Motivering

För att tillsynsmyndigheterna ska få riktlinjer om hur samarbete och samordning ska ske på 
områden som täcks av artiklarna 22, 123 och 124 ska Europeiska bankmyndigheten utveckla 
tekniska standarder. Sådana standarder kommer att underlätta samarbete och samordning 
bland tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22d (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) I artikel 129.1 ska följande stycke 
läggas till efter stycke 1a:
”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder och 
riktlinjer och bestämma villkoren för 
samordnings- och samarbetsformerna vad 
avser tillämpningen av artiklarna 22, 123 
och 124.”

Or. en

Motivering

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av tillsynsmyndigheternas översynsförfarande och 
en gemensam riskbedömning bör tvistlösningens tillämpningsområde utsträckas till områden 
där den relevanta lagstiftningen kräver ”samarbete och samordning”.

Ändringsförslag 458
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22d (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22d) I artikel 129.1 ska följande stycke 
läggas till efter stycke 1a:
”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder och 
riktlinjer och bestämma villkoren för 
samordnings- och samarbetsformerna vad 
avser tillämpningen av artiklarna 22, 123 
och 124.”

Or. en
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Motivering

För att tillsynsmyndigheterna ska få riktlinjer om hur samarbete och samordning ska ske på 
områden som täcks av artiklarna 22, 123 och 124 ska Europeiska bankmyndigheten utveckla 
tekniska standarder. Sådana standarder kommer att underlätta samarbete och samordning 
bland tillsynsmyndigheter. 

Ändringsförslag 459
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 23 – stycke 2
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när sexmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
sexmånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten skjuta 
upp sitt beslut i väntan på eventuella 
beslut som Europeiska bankmyndigheten 
kan fatta enligt artikel 11.3 i den 
förordningen för att avgöra ärendet och 
säkra att EU-lagstiftning följs, och den 
ska fatta sitt slutgiltiga beslut i enlighet 
med myndighetens beslut. Myndighetens 
beslut ska i överensstämmelse med 
försiktighetsprincipen inte ersätta den 
samordnande tillsynsmyndighetens 
kompletterande tillsynsbedömning. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 23 – stycke 2
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när sexmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
sexmånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten skjuta 
upp sitt beslut i väntan på eventuella 
beslut som Europeiska bankmyndigheten 
kan fatta enligt artikel 11.3 i den 
förordningen för att avgöra ärendet och 
säkra att EU-lagstiftning följs, och den 
ska fatta sitt slutgiltiga beslut i enlighet 
med myndighetens beslut. Myndighetens 
beslut ska i överensstämmelse med 
försiktighetsprincipen ta hänsyn till den 
samordnande tillsynsmyndighetens 
kompletterande tillsynsbedömning och 
den ska agera i enlighet med det beslutet. 
Denna sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 461
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 23 – stycke 2
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när sexmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Om någon av de behöriga myndigheterna
har hänskjutit ärendet till Europeiska 
bankmyndigheten enligt artikel 11 i 
förordning …/… [EBA] när 
sexmånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta 
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.

Or. en

Ändringsförslag 462
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om en behörig myndighet
har hänskjutit ärendet till Europeiska 
bankmyndigheten enligt artikel 11 i 
förordning …/… [EBA] när 

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om någon av de berörda 
behöriga myndigheterna har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
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fyramånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

när fyramånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
skjuta upp sitt beslut i väntan på
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen för att 
avgöra ärendet och säkra att 
EU-lagstiftning följs, och den ska fatta sitt 
slutgiltiga beslut i enlighet med 
myndighetens beslut. Myndighetens beslut 
ska i överensstämmelse med 
försiktighetsprincipen inte ersätta den 
samordnande tillsynsmyndighetens 
kompletterande tillsynsbedömning. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om en behörig myndighet
har hänskjutit ärendet till Europeiska 
bankmyndigheten enligt artikel 11 i 

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om någon av de berörda 
behöriga myndigheterna har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
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förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när fyramånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
skjuta upp sitt beslut i väntan på
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen för att 
avgöra ärendet och säkra att 
EU-lagstiftning följs, och den ska fatta sitt 
slutgiltiga beslut i enlighet med 
myndighetens beslut. Myndighetens beslut 
ska i överensstämmelse med 
försiktighetsprincipen inte ersätta den 
samordnande tillsynsmyndighetens 
kompletterande tillsynsbedömning. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 464
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om en behörig myndighet
har hänskjutit ärendet till Europeiska 

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om någon av de behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
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bankmyndigheten enligt artikel 11 i 
förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta 
eventuella beslut som Europeiska
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta 
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 465
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Beslutet om tillämpningen av 
artiklarna 123, 124 och 136.2 ska fattas av 
respektive behöriga myndigheter med 
ansvar för tillsynen av filialen till ett 
moderkreditinstitut inom EU eller 
moderföretaget till ett finansiellt 
holdingbolag inom EU, individuellt eller 
på undergruppsbasis, efter att 
vederbörligen ha övervägt de synpunkter 
och reservationer från den samordnande 
tillsynsmyndigheten som kommit till 
uttryck. Om den samordnande 
tillsynsmyndigheten har hänskjutit ärendet 
till Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska de 
behöriga myndigheterna invänta eventuella 

”Beslutet om tillämpningen av 
artiklarna 123, 124 och 136.2 ska fattas av 
respektive behöriga myndigheter med 
ansvar för tillsynen av filialen till ett 
moderkreditinstitut inom EU eller 
moderföretaget till ett finansiellt 
holdingbolag inom EU, individuellt eller 
på undergruppsbasis, efter att 
vederbörligen ha övervägt de synpunkter 
och reservationer från den samordnande 
tillsynsmyndigheten som kommit till 
uttryck. Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska de 
behöriga myndigheterna skjuta upp sitt 
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beslut som Europeiska bankmyndigheten 
kan fatta enligt artikel 11.3 i den 
förordningen och agera i enlighet med det 
beslutet. Denna fyramånadersperiod ska 
anses utgöra förlikningsperioden i den 
mening som avses i den förordningen. 
Europeiska bankmyndigheten ska fatta sitt 
beslut inom en månad. Ärendet får inte 
hänskjutas till myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

beslut i väntan på eventuella beslut som 
Europeiska bankmyndigheten kan fatta 
enligt artikel 11.3 i den förordningen för 
att avgöra ärendet och säkra att 
EU-lagstiftning följs, och den ska fatta sitt 
slutgiltiga beslut i enlighet med 
myndighetens beslut. Myndighetens beslut 
ska i överensstämmelse med 
försiktighetsprincipen inte ersätta den 
samordnande tillsynsmyndighetens 
kompletterande tillsynsbedömning. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 466
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Beslutet om tillämpningen av 
artiklarna 123, 124 och 136.2 ska fattas av 
respektive behöriga myndigheter med 
ansvar för tillsynen av filialen till ett 
moderkreditinstitut inom EU eller 
moderföretaget till ett finansiellt 
holdingbolag inom EU, individuellt eller 
på undergruppsbasis, efter att 
vederbörligen ha övervägt de synpunkter 
och reservationer från den samordnande 
tillsynsmyndigheten som kommit till 
uttryck. Om den samordnande 
tillsynsmyndigheten har hänskjutit ärendet 
till Europeiska bankmyndigheten enligt 

”Beslutet om tillämpningen av 
artiklarna 123, 124 och 136.2 ska fattas av 
respektive behöriga myndigheter med 
ansvar för tillsynen av filialen till ett 
moderkreditinstitut inom EU eller 
moderföretaget till ett finansiellt 
holdingbolag inom EU, individuellt eller 
på undergruppsbasis, efter att 
vederbörligen ha övervägt de synpunkter 
och reservationer från den samordnande 
tillsynsmyndigheten som kommit till 
uttryck. Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
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artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska de 
behöriga myndigheterna invänta eventuella 
beslut som Europeiska bankmyndigheten 
kan fatta enligt artikel 11.3 i den 
förordningen och agera i enlighet med det 
beslutet. Denna fyramånadersperiod ska 
anses utgöra förlikningsperioden i den 
mening som avses i den förordningen. 
Europeiska bankmyndigheten ska fatta sitt 
beslut inom en månad. Ärendet får inte 
hänskjutas till myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta 
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 467
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led e
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för den 
gemensamma beslutsprocess som avses i 
denna punkt, med beaktande av 
tillämpningen av artiklarna123, 124 och 
132.2 och i syfte att underlätta 
gemensamma beslut. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

utgår

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i tionde 
stycket i enlighet med förfarandet i artikel 
7 i förordning .../.... [EBA].”
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Or. en

Ändringsförslag 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 25 – stycke 1
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 130 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om en kritisk situation uppstår, inklusive 
en negativ utveckling på 
finans-marknaderna, som kan äventyra 
marknadernas likviditet och stabiliteten hos 
det finansiella systemet i någon av de 
medlemsstater där enheter ur en grupp har 
auktoriserats eller där betydande filialer 
enligt artikel 42a har inrättats, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten enligt 
avsnitt 2 kapitel 1 snarast möjligt 
underrätta Europeiska bankmyndigheten 
och de myndigheter som anges i fjärde 
stycket i artikel 49 och i artikel 50 och 
förmedla all information som är avgörande 
för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
Denna skyldighet ska gälla för alla de 
behöriga myndigheter som anges i 
artiklarna 25 och 126 och för den behöriga 
myndighet som anges i artikel 129.1.

”Om en potentiellt eller faktiskt kritisk 
situation uppstår, inklusive en potentiellt 
negativ utveckling på finansmarknaderna
eller i den reala ekonomin, som kan 
äventyra marknadernas likviditet och 
stabiliteten hos det finansiella systemet i 
någon av de medlemsstater där enheter ur 
en grupp har auktoriserats eller där 
betydande filialer enligt artikel 42a har 
inrättats, ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten enligt avsnitt 2 
kapitel 1 snarast möjligt underrätta 
Europeiska bankmyndigheten, Europeiska 
systemriskrådet och övriga myndigheter 
som anges i fjärde stycket i artikel 49 och i 
artikel 50 och förmedla all information 
som är avgörande för att de ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. Denna skyldighet 
ska gälla för alla de behöriga myndigheter 
som anges i artiklarna 125 och 126 och för 
den behöriga myndighet som anges i 
artikel 129.1.

Or. en

Ändringsförslag 469
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 30 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 150 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillämpningsvillkoren för 
punkterna 15–17 i bilaga V,

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 30j (nytt)
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 151b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30j) Följande artikel ska införas efter 
artikel 151a:

”Artikel 151b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”
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Or. en

Ändringsförslag 471
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – led 1c (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Artikel 32.1 ska ersättas med 
följande:
”1. De behöriga myndigheterna ska efter 
riktlinjer som har utarbetats av EBA
upprätta rutiner för att förhindra att 
instituten avsiktligt undviker de 
ytterligare kapitalkrav de annars skulle 
ådra sig för sådana exponeringar som 
överskrider de gränser som har 
fastställts i artikel 111.1 i direktiv 
2006/48/EG så snart sådana 
exponeringar har förelegat i mer än tio 
dagar genom att tillfälligt överföra 
exponeringarna i fråga till ett annat 
bolag inom eller utom samma 
företagsgrupp och/eller genom att företa 
skentransaktioner för att stänga 
exponeringen under tiodagarsperioden 
och i stället skapa en ny exponering.
De behöriga myndigheterna ska 
underrätta EBA, rådet och 
kommissionen om dessa rutiner.
Instituten skall ha system som 
säkerställer att varje överföring som har 
den verkan som avses i första stycket 
omedelbart anmäls till de behöriga 
myndigheterna.”

Or. en



AM\809041SV.doc 81/90 PE439.899v01-00

SV

Ändringsförslag 472
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – led 1e (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Artikel 38.1 ska ersättas med 
följande:
”1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och EBA ska nära 
samarbeta vid utförande av de 
åligganden som har angivits i detta 
direktiv, särskilt när 
investeringstjänster tillhandahålls på 
grundval av friheten att tillhandahålla 
tjänster eller etableringsrätten.
De behöriga myndigheterna ska på 
begäran förse varandra och EBA med 
alla upplysningar som kan underlätta 
tillsynen av kapitaltäckningen i institut 
och särskilt kontrollen av att de regler 
som fastställts i detta direktiv efterlevs.”

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – led 1n (nytt)
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 42b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1n) Följande artikel ska införas efter 
artikel 42a:

”Artikel 42b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
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invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 474
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 2
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att ytterligare fastställa 
tillämpningsvillkoren för kraven när det 
gäller auktorisation av förvaltningsbolaget, 
med undantag för de villkor som fastställs 
i punkt 1 b i denna artikel.

6. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering och en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att 

a) fastställa vilken information som ska 
lämnas till den behöriga myndigheten i 
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ansökan om auktorisation av 
förvaltningsbolaget,

b) hantera uppgifterna och ta fram 
standardformulär, mallar och 
förfaranden för tillkännagivande av den 
verksamhetsplan som avses i denna 
artikel, samt
c) bedöma anseendet och erfarenheten 
hos de personer som bedriver 
förvaltningsbolagets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 475
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 3
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen i fråga om de förfaranden, 
ordningar, strukturer och organisatoriska 
krav som avses i punkt 3 i denna artikel.

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de förfaranden, ordningar, strukturer och 
organisatoriska krav som avses i punkt 3 i 
denna artikel.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].”

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.”

Or. en
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Ändringsförslag 476
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 4
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen i fråga om de kriterier, 
principer och åtgärder som avses i leden a, 
b och c i första stycket i denna artikel.

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande de kriterier och 
regler som avses i leden a, b och c i
punkt 2.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 477
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 7
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 43 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen vad gäller innehåll, format 
och metod för att lämna den information 
som avses i punkterna 1 och 3 i denna 

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de delegerade akter som antas av 
kommissionen vad gäller innehåll, format 
och metod för att lämna den information 
som avses i punkterna 1 och 3 i denna 
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artikel. artikel. 
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 478
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 9
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande de kriterier och 
regler som avses i punkt 4 a, b och c.

5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de delegerade akter som antas av 
kommissionen gällande de kriterier och 
regler som avses i punkt 4 a, b och c.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].”

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.”

Or. en
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Ändringsförslag 479
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 10
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 60 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande den 
överenskommelse samt de åtgärder och 
förfaranden som avses i punkt 6 a, b och c.

7. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de delegerade akter som antas av 
kommissionen gällande den 
överenskommelse samt de åtgärder och 
förfaranden som avses i punkt 4 a, b och c.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 480
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 11
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 61 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande den 
överenskommelse och de kategorier av 

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de delegerade akter som antas av 
kommissionen gällande den 
överenskommelse och de kategorier av 
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oegentligheter som avses i punkt 3 a och b. oegentligheter som avses i punkt 3 a och b.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 481
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 12
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 64 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande den information
och det förfarande som avses i punkt 4 a 
och b.

5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för 
de delegerade akter som antas av 
kommissionen gällande formatet och sättet 
på vilket informationen ska lämnas och 
det förfarande som avses i punkt 4 a och b.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 482
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 14
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 78 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
godkännande av kommissionen i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen när det gäller den 
information som avses i punkt 3.

8. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder för godkännande av 
kommissionen i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de delegerade 
akter som antas av kommissionen i 
enlighet med punkt 7 när det gäller den 
information som avses i punkt 3.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. 

Or. en

Ändringsförslag 483
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 16
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 93 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 
med avseende på

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 93 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa

a) form och innehåll för den a) form och innehåll för den 



AM\809041SV.doc 89/90 PE439.899v01-00

SV

standardiserade notifieringsskrivelse som 
ska användas av ett fondföretag för 
anmälan enligt artikel 93.1, inklusive en 
anvisning om vilka handlingar som 
översättningarna avser,

standardiserade notifieringsskrivelse som 
ska användas av ett fondföretag för 
anmälan enligt artikel 93.1, inklusive en 
anvisning om vilka handlingar som 
översättningarna avser,

b) form och innehåll för en standardmall 
för intyg som ska användas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
enligt artikel 93.3,

b) form och innehåll för en standardmall 
för intyg som ska användas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
enligt artikel 93.3,

c) förfarandet för utbyte av information 
och användning av elektronisk 
kommunikation mellan de behöriga 
myndigheterna för anmälan enligt 
bestämmelserna i artikel 93.

c) förfarandet för utbyte av information 
och användning av elektronisk 
kommunikation mellan de behöriga 
myndigheterna för anmälan enligt
bestämmelserna i artikel 93.

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA]. 

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet för 
genomförande av delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 20e (nytt)
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 112b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20e) Följande artikel ska införas efter 
artikel 112a:

”Artikel 112b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
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2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
träda i kraft den dag som anges i den. Om 
Europaparlamentet eller rådet invänder 
mot den delegerade akten ska den inte 
träda i kraft.
3. För att i tillämpliga fall underlätta 
antagandet av delegerade akter får 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med ett förfarande med tidig tidsfrist för 
att göra invändningar i vederbörligen 
motiverade fall, besluta att förkorta den 
period på fyra månader som avses i första 
stycket, efter en begäran från 
kommissionen.”

Or. en


