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Ændringsforslag 305
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at 
påse, at en deltager på det finansielle 
marked opfylder kravene i denne 
lovgivning, kan myndigheden anvende de i 
stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt eller har den anvendt de i artikel 
1, stk. 2, retligt bindende love og den 
nævnte lovgivning på en måde, som viser 
sig at være i strid med EU-lovgivningen, 
navnlig ved ikke at påse, at en deltager på 
det finansielle marked opfylder kravene i 
denne lovgivning, kan myndigheden 
anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte 
beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at 
påse, at en deltager på det finansielle 
marked opfylder kravene i denne 
lovgivning, kan myndigheden anvende de i 
stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

1. Har en kompetent myndighed ikke
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt på en måde, som viser 
sig at være i strid med EU-lovgivningen, 
navnlig ved ikke at påse, at en deltager på 
det finansielle marked opfylder kravene i 
denne lovgivning, kan myndigheden 
anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte 
beføjelser.

Or. en
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Ændringsforslag 307
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at 
påse, at en deltager på det finansielle 
marked opfylder kravene i denne 
lovgivning, kan myndigheden anvende de i 
stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, herunder de tekniske 
standarder, som er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 7, navnlig 
ved ikke at påse, at en deltager på det 
finansielle marked opfylder kravene i 
denne lovgivning, kan myndigheden 
anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte 
beføjelser.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en konsekvent anvendelse af de tekniske standarder bør myndigheden have 
beføjelse til at undersøge eventuelle tilfælde af ukorrekt anvendelse heraf.

Ændringsforslag 308
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne må kun bevare 
forskelle i den nationale gennemførelse af 
EU-lovgivningen, hvis det sker for at 
imødegå særlige risici. Medlemsstaterne 
skal sikre, at disse forskelle er begrundede 
og skal informere Kommissionen om 
deres særlige nationale krav samt 
begrundelsen for at bevare dem.

Or. en
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Ændringsforslag 309
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Deltagerne på de finansielle markeder 
kan informere Kommissionen om 
forskelle i den nationale gennemførelse 
eller påstået ukorrekte anvendelse af EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 310
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Kommissionen eller på eget initiativ og 
efter at have underrettet den berørte 
kompetente myndighed foretage en 
undersøgelse af den påståede ukorrekte
anvendelse af fællesskabslovgivningen.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Kommissionen, Europa-Parlamentet, 
Rådet, interessentgruppen for 
værdipapirer eller på eget initiativ og efter 
at have underrettet den berørte kompetente 
myndighed foretage en undersøgelse af den 
påståede ukorrekte tilsidesættelse eller 
manglende anvendelse af EU-
lovgivningen.

Or. en
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Ændringsforslag 311
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Har den kompetente myndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen senest en måned
efter modtagelsen af myndighedens 
henstilling, kan Kommissionen efter at 
være blevet underrettet af myndigheden 
eller på eget initiativ træffe en beslutning, 
hvorved den pålægger den kompetente 
myndighed at tage de nødvendige skridt til 
at efterleve fællesskabslovgivningen.

4. Har den kompetente myndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen senest ti arbejdsdage
efter modtagelsen af myndighedens 
henstilling, skal myndigheden træffe en 
beslutning, som fastsætter den korrekte 
anvendelse af den af myndigheden 
undersøgte lovgivning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår og bidrage til at skabe retssikkerhed i gennemførelsen af det fælles 
EU-regelsæt om tilsyn bør myndigheden have mulighed for at fastlægge eventuelle 
overtrædelser af EU-lovgivningen. Ændringsforslagene vil endvidere forhindre unødvendig 
indgriben fra Kommissionens side, eftersom de ikke ændrer ved den procedure, der er 
beskrevet i stk. 1, 2 og 3, ifølge hvilken de nationale myndigheder kan ophæve overtrædelsen 
ved at efterleve ESMA's henstilling inden for én måned.

Ændringsforslag 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Har den kompetente myndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen senest en måned
efter modtagelsen af myndighedens 
henstilling, kan Kommissionen efter at 
være blevet underrettet af myndigheden 
eller på eget initiativ træffe en beslutning, 
hvorved den pålægger den kompetente 
myndighed at tage de nødvendige skridt til 

4. Har den kompetente myndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen senest tyve arbejdsdage
efter modtagelsen af myndighedens 
henstilling, kan Kommissionen efter at 
være blevet underrettet af myndigheden 
eller på eget initiativ udstede en formel 
advarsel, hvorved den pålægger den 
kompetente myndighed at tage de 
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at efterleve fællesskabslovgivningen. nødvendige skridt til at efterleve EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 313
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Har den kompetente myndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen senest en måned 
efter modtagelsen af myndighedens 
henstilling, kan Kommissionen efter at 
være blevet underrettet af myndigheden 
eller på eget initiativ træffe en beslutning, 
hvorved den pålægger den kompetente 
myndighed at tage de nødvendige skridt til 
at efterleve fællesskabslovgivningen.

4. Har den kompetente nationale
myndighed ikke bragt sine forhold i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen
senest en måned efter modtagelsen af 
myndighedens henstilling, kan 
myndigheden træffe en beslutning, 
hvorved den pålægger den kompetente 
nationale myndighed at tage de 
nødvendige skridt til at efterleve EU-
lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør kommunikere direkte med den kompetente nationale myndighed inden for 
sit kompetenceområde.

Ændringsforslag 314
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer en sådan beslutning 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
henstillingen. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned.

Myndigheden træffer en sådan beslutning 
senest én måned efter vedtagelsen af 
henstillingen.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre lige vilkår og bidrage til at skabe retssikkerhed i gennemførelsen af det fælles 
EU-regelsæt om tilsyn bør myndigheden have mulighed for at fastlægge eventuelle 
overtrædelser af EU-lovgivningen. Ændringsforslagene vil endvidere forhindre unødvendig 
indgriben fra Kommissionens side, eftersom de ikke ændrer ved den procedure, der er 
beskrevet i stk. 1, 2 og 3, ifølge hvilken de nationale myndigheder kan ophæve overtrædelsen
ved at efterleve ESMA's henstilling inden for én måned.

Ændringsforslag 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer en sådan beslutning 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
henstillingen. Kommissionen kan forlænge 
denne frist med en måned.

Kommissionen træffer en sådan beslutning 
senest én måned efter vedtagelsen af 
henstillingen. Kommissionen kan forlænge 
denne frist med en måned.

Or. en

Ændringsforslag 316
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sørger for, at adressaternes 
ret til at blive hørt overholdes.

Myndigheden sørger for, at adressaternes 
ret til at blive hørt overholdes.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår og bidrage til at skabe retssikkerhed i gennemførelsen af det fælles 
EU-regelsæt om tilsyn bør myndigheden have mulighed for at fastlægge eventuelle 
overtrædelser af EU-lovgivningen. Ændringsforslagene vil endvidere forhindre unødvendig 
indgriben fra Kommissionens side, eftersom de ikke ændrer ved den procedure, der er 
beskrevet i stk. 1, 2 og 3, ifølge hvilken de nationale myndigheder kan ophæve overtrædelsen 
ved at efterleve ESMA's henstilling inden for én måned.
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Ændringsforslag 317
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger.

De kompetente myndigheder giver 
myndigheden alle nødvendige oplysninger 
for at forhindre problemer vedrørende 
den moralske risiko.

Or. en

Ændringsforslag 318
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger.

De kompetente myndigheder giver 
myndigheden alle nødvendige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår og bidrage til at skabe retssikkerhed i gennemførelsen af det fælles 
EU-regelsæt om tilsyn bør myndigheden have mulighed for at fastlægge eventuelle 
overtrædelser af EU-lovgivningen. Ændringsforslagene vil endvidere forhindre unødvendig 
indgriben fra Kommissionens side, eftersom de ikke ændrer ved den procedure, der er 
beskrevet i stk.1, 2 og 3, ifølge hvilken de nationale myndigheder kan ophæve overtrædelsen 
ved at efterleve ESMA's henstilling inden for én måned.

Ændringsforslag 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed underretter 5. Den kompetente myndighed underretter 
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senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede beslutning 
Kommissionen og myndigheden om de 
skridt, den har taget eller agter at tage for 
at gennemføre Kommissionens beslutning.

senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede beslutning 
Kommissionen og myndigheden om de 
skridt, den har taget eller agter at tage for 
at gennemføre Kommissionens formelle 
udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 320
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed underretter 
senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede beslutning 
Kommissionen og myndigheden om de 
skridt, den har taget eller agter at tage for 
at gennemføre Kommissionens beslutning.

5. Den kompetente myndighed underretter 
senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede beslutning 
Kommissionen og myndigheden om de 
skridt, den har taget eller agter at tage for 
at gennemføre myndighedens beslutning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår og bidrage til at skabe retssikkerhed i gennemførelsen af det fælles 
EU-regelsæt om tilsyn bør myndigheden have mulighed for at fastlægge eventuelle 
overtrædelser af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 321
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efterlever en kompetent myndighed 
ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 

udgår
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konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på deltagere på det finansielle 
marked, træffe en individuel beslutning 
rettet til en deltager på det finansielle 
marked, hvorved den pålægger dette at 
tage de nødvendige skridt til at opfylde 
sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at 
dette i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

Or. en

Ændringsforslag 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på deltagere på det finansielle 
marked, træffe en individuel beslutning 
rettet til en deltager på det finansielle 
marked, hvorved den pålægger dette at tage 
de nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse
inden for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på deltagere på det finansielle 
marked, træffe en individuel beslutning 
rettet til en deltager på det finansielle 
marked, hvorved den pålægger dette at tage 
de nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen, herunder til at ophøre med 
en given praksis, uden at dette i øvrigt 
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i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 323
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på deltagere på det finansielle 
marked, træffe en individuel beslutning 
rettet til en deltager på det finansielle 
marked, hvorved den pålægger dette at tage 
de nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 
i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel
226.

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, skal myndigheden, i medfør 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
finder direkte anvendelse på deltagere på 
det finansielle marked, træffe en individuel 
beslutning rettet til en deltager på det 
finansielle marked, hvorved den pålægger 
dette at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 
i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til artikel 258 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
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the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Ændringsforslag 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens beslutning skal være i 
overensstemmelse med den beslutning, 
Kommissionen har truffet i medfør af stk. 
4.

Myndighedens beslutning skal være i 
overensstemmelse med den formelle 
udtalelse, Kommissionen har udstedt i 
medfør af stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 325
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens beslutning skal være i 
overensstemmelse med den beslutning, 
Kommissionen har truffet i medfør af stk. 
4.

Myndighedens beslutning skal være i 
overensstemmelse med den beslutning, 
som er truffet i medfør af stk. 4.

Or. en

Begrundelse

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Ændringsforslag 326
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle retlige omkostninger, der er 
forbundet med den ovenfor beskrevne 
procedure, skal afholdes af 
Kommissionen på vegne af myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 327
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutninger, der vedtages i henhold til 
stk. 6, gælder, såfremt de er relevante, for 
alle relevante finansieringsinstitutter, som 
opererer inden for det misligholdende 
retsområde. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår skal en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, som 
myndigheden vedtager, også finde anvendelse på alle andre markedsdeltagere, det være sig 
indenlandske som udenlandske, som opererer i den pågældende medlemsstat. Princippet om 
at "følge eller forklare" skal gælde for foranstaltninger truffet af den kompetente myndighed 
for at efterkomme myndighedens beslutninger og ikke blot være "i overensstemmelse med" 
beslutningerne.
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Ændringsforslag 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af stk. 
4 eller 6, skal være forenelige med denne 
beslutning.

Når der iværksættes tiltag vedrørende 
forhold, der er genstand for en formel 
udtalelse i medfør af stk. 4 eller 6, skal de 
kompetente myndigheder overholde 
henholdsvis den formelle udtalelse eller 
beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 329
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af stk. 
4 eller 6, skal være forenelige med denne 
beslutning.

Når der iværksættes tiltag vedrørende 
forhold, der er genstand for en beslutning i 
medfør af stk. 4 eller 6, skal de kompetente 
myndigheder overholde denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår skal en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, som 
myndigheden vedtager, også finde anvendelse på alle andre markedsdeltagere, det være sig 
indenlandske som udenlandske, som opererer i den pågældende medlemsstat. Princippet om 
at "følge eller forklare" skal gælde for foranstaltninger truffet af den kompetente myndighed 
for at efterkomme myndighedens beslutninger og ikke blot være "i overensstemmelse med" 
beslutningerne.
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Ændringsforslag 330
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Myndigheden fastsætter i sin 
årsberetning, hvilke nationale 
myndigheder og deltagere på det 
finansielle marked, der ikke har overholdt 
beslutningerne i artikel 4 og 6.

Or. en

Ændringsforslag 331
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Beslutninger, der vedtages i henhold 
til stk. 6, gælder for alle relevante 
finansieringsinstitutter, som opererer 
inden for det misligholdende retsområde. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår skal en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, som 
myndigheden vedtager vedrørende konsekvent anvendelse af reglerne, også finde anvendelse 
på alle andre markedsdeltagere, det være sig indenlandske som udenlandske, som opererer i 
den pågældende medlemsstat.
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Ændringsforslag 332
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation 
i denne forordnings forstand.
2. Har Kommissionen vedtaget en 
beslutning i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe individuelle 
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.
3. Efterlever en kompetent myndighed 
ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, kan 
myndigheden, hvis de relevante krav i den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på deltagere på det 
finansielle marked, træffe en individuel 
beslutning rettet til en deltager på det 
finansielle marked, hvorved den pålægger 
denne at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
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denne lovgivning, herunder til at ophøre 
med en given praksis, uden at dette i 
øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

4. Beslutninger, der træffes i henhold til 
stk. 3, har forrang for tidligere 
beslutninger truffet af de kompetente 
myndigheder i samme sag.
Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af 
stk. 2 eller 3, skal være forenelige med 
denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 333
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan Rådet efter at 
have hørt Kommissionen, ESRB og 
eventuelt de europæiske 
tilsynsmyndigheder vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

Or. en
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Ændringsforslag 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan Rådet på eget 
initiativ eller efter anmodning fra 
myndigheden, Kommissionen eller ESRB 
vedtage en beslutning rettet til 
myndigheden, hvorved den fastslår, at der 
foreligger en krisesituation i denne 
forordnings forstand.

Or. en

Ændringsforslag 335
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan ESRB på eget 
initiativ eller efter anmodning fra 
myndigheden, Rådet, Europa-Parlamentet 
eller Kommissionen udstede en advarsel 
om, at der foreligger en krisesituation. En 
sådan advarsel vil gøre det muligt for 
myndigheden at vedtage de i stk. 3 
omhandlede individuelle beslutninger 
uden videre foranstaltninger.
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Or. en

Begrundelse

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Ændringsforslag 336
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan ESRB på eget 
initiativ eller efter anmodning fra 
myndigheden, Europa-Parlamentet eller 
en medlemsstat vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

Or. en

Ændringsforslag 337
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
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finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan ESRB vedtage 
en beslutning rettet til myndigheden, 
hvorved den fastslår, at der foreligger en 
krisesituation i denne forordnings forstand.

Or. en

Begrundelse

ESRB bør have mulighed for at handle hurtigt i krisesituationer.

Ændringsforslag 338
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan Kommissionen 
eller formanden for myndigheden på eget 
initiativ eller efter anmodning fra Rådet, 
ESRB, Europa-Parlamentet eller 
interessentgruppen vedtage en beslutning, 
hvorved den fastslår, at der foreligger en 
krisesituation i denne forordnings forstand.

Or. en
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Ændringsforslag 339
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan Kommissionen 
på anbefaling fra ESRB vedtage en 
beslutning rettet til myndigheden, hvorved 
den fastslår, at der foreligger en 
krisesituation i denne forordnings forstand.

Or. en

Begrundelse

ESRB er det mest passende organ til at fastslå, at der foreligger en krisesituation. Da 
afgørelsen af, om der foreligger en krisesituation, i vid udstrækning er en vurderingssag, er 
det i henhold til traktaten dog nødvendigt, at Kommissionen er den juridiske enhed, der 
træffer den endelige beslutning, samt at den får skønsbeføjelser med hensyn til, om 
beslutningen vedtages. I henhold til traktaten er det også nødvendigt, at myndigheden i 
medfør af en beslutning fra Kommissionen får ret til at udøve de beføjelser, den tildeles i 
resten af artikel 10.

Ændringsforslag 340
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESRB's konklusion drøftes 
efterfølgende af ESRB's formand, 
Europa-Parlamentet og den kompetente 
kommissær og træder i kraft så hurtigt 
som muligt.



AM\809369DA.doc 23/90 PE439.919v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

ESRB og Kommissionen skal forklare, hvorfor de mener, at det er nødvendigt at erklære, at 
der foreligger en krisesituation for at sikre demokratisk kontrol i processen.

Ændringsforslag 341
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Så snart Rådet udsteder en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, ESRB, Kommissionen og 
myndigheden herom.

Or. en

Ændringsforslag 342
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en 
beslutning i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe individuelle 
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Har ESRB udstedt en advarsel i medfør 
af stk. 1, eller hvis Kommissionen eller 
Rådet på eget initiativ eller efter 
anmodning fra myndigheden, Europa-
Parlamentet eller en medlemsstat vedtager 
en beslutning, hvorved det fastslås, at der 
foreligger en lignende eller begrundet 
omstændighed, hvor en koordineret 
indsats fra de nationale myndigheders 
side er nødvendig for at imødegå den 
negative udvikling, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i Den 
Europæiske Union i fare, kan 



PE439.919v01-00 24/90 AM\809369DA.doc

DA

myndigheden uden videre træffe 
individuelle beslutninger, hvorved den 
pålægger de kompetente myndigheder at 
tage de nødvendige skridt i 
overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, 
der kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i fare, ved at påse, at 
deltagere på det finansielle marked og 
kompetente myndigheder opfylder kravene 
i denne lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 343
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en 
beslutning i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe individuelle 
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Er ESRB af den opfattelse, at en 
koordineret indsats fra de nationale 
myndigheders side er nødvendig for at 
imødegå den negative udvikling, som kan 
bringe de finansielle markeders ordnede 
virkemåde og integritet eller stabiliteten af 
hele eller en del af det finansielle system i 
fare, skal myndigheden vedtage 
individuelle beslutninger, som pålægger 
de kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2 omhandlede 
lovgivning for at hindre en sådan 
udvikling ved at påse, at deltagere på det 
finansielle marked og kompetente 
myndigheder opfylder kravene i denne 
lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Oprettelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser kræver en koordineret indsats 
for at håndtere eventuelle krisesituationer, eftersom en krise i én medlemsstat hurtigt kan 
brede sig over grænserne. Derfor er det nødvendigt at præcisere, at myndighedens beføjelse 
til at træffe beslutninger, der finder direkte anvendelse på kompetente nationale myndigheder, 
er en del af myndighedens rolle som formidler og koordinator af nationale foranstaltninger.

Ændringsforslag 344
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en 
beslutning i medfør af stk. 1, kan
myndigheden træffe individuelle 
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Er det fastslået, at der foreligger en 
krisesituation i medfør af stk. 1, skal 
myndigheden træffe individuelle 
beslutninger, som er nødvendige for at 
sikre, at de kompetente myndigheder tager
de nødvendige skridt under særlig 
hensyntagen til deres indflydelse på 
medlemsstaternes budget og i 
overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, 
der kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i fare, ved at påse, at 
deltagere på det finansielle marked og 
kompetente myndigheder opfylder kravene 
i denne lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 345
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en 2. Er det fastslået, at der foreligger en 
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beslutning i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe individuelle
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

krisesituation i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe beslutninger rettet til
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, hvorved de pålægges at 
tage de nødvendige skridt i 
overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, 
der kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i fare, ved at påse, at 
deltagere på det finansielle marked og 
kompetente myndigheder opfylder kravene 
i denne lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en 
beslutning i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe individuelle
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Er det fastslået, at der foreligger en 
krisesituation i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe beslutninger rettet til
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, hvorved den pålægger 
dem at tage de nødvendige skridt i 
overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, 
der kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i fare, ved at påse, at 
deltagere på det finansielle marked og 
kompetente myndigheder opfylder kravene 
i denne lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en 
beslutning i medfør af stk. 1, kan 
myndigheden træffe individuelle 
beslutninger, hvorved den pålægger de 
kompetente myndigheder at tage de 
nødvendige skridt i overensstemmelse med 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Har ESRB vedtaget en beslutning i 
medfør af stk. 1, kan myndigheden træffe 
individuelle beslutninger, hvorved den 
pålægger de kompetente myndigheder at 
tage de nødvendige skridt i 
overensstemmelse med denne lovgivning 
og den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
for at imødegå risici, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af hele eller 
en del af det finansielle system i fare, ved 
at påse, at deltagere på det finansielle 
marked og kompetente myndigheder 
opfylder kravene i denne lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 348
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten i hele eller en del af det 
finansielle system i EU i alvorlig fare, 
fremmer myndigheden aktivt og, når det 
findes nødvendigt, koordinerer enhver 
foranstaltning, der træffes af de relevante 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten i hele eller en del af det 
finansielle system i EU i alvorlig fare, 
fremmer myndigheden aktivt og, når det 
findes nødvendigt, koordinerer enhver 
foranstaltning, der træffes af de relevante 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Rådet tager den i stk. 1 omhandlede 
beslutning op til fornyet overvejelse med 
passende mellemrum og mindst en gang 
om måneden og erklærer krisesituationen 
for ophørt, så snart det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 351
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Rådet tager den i stk. 1 omhandlede 
beslutning op til fornyet overvejelse med 
passende mellemrum og mindst en gang 
om måneden og erklærer krisesituationen 
for ophørt, så snart det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efterlever en kompetent myndighed 
ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, kan 
myndigheden, hvis de relevante krav i den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på deltagere på det 
finansielle marked, træffe en individuel 
beslutning rettet til en deltager på det 
finansielle marked, hvorved den pålægger 
denne at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
denne lovgivning, herunder til at ophøre
med en given praksis, uden at dette i 
øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 353
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 2 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, kan
myndigheden, hvis de relevante krav i den
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på deltagere på det 
finansielle marked, træffe en individuel 
beslutning rettet til en deltager på det 
finansielle marked, hvorved den pålægger 
denne at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
denne lovgivning, herunder til at ophøre 
med en given praksis, uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til traktatens artikel 226.

3. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 2 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, skal
myndigheden i medfør af den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning træffe en 
individuel beslutning rettet til en deltager 
på det finansielle marked, hvorved den 
pålægger denne at tage de nødvendige 
skridt til at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til denne lovgivning, herunder til 
at ophøre med en given praksis, uden at 
dette i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til artikel 258 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

For at sikre stabiliteten på EU's indre marked bør anvendelsesområdet for individuelle 
beslutninger, der finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutterne, ikke begrænses i 
krisesituationer.

Ændringsforslag 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Beslutninger, der træffes i henhold til 
stk. 3, har forrang for tidligere 
beslutninger truffet af de kompetente 
myndigheder i samme sag.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af 
stk. 2 eller 3, skal være forenelige med 
denne beslutning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 356
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af stk. 
2 eller 3, skal være forenelige med denne 
beslutning.

Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af stk. 
2 eller 3, skal opfylde denne beslutning. 
Manglende opfyldelse begrundes skriftligt 
af de kompetente myndigheder over for 
ESRB og myndigheden.

Or. en

Begrundelse

Princippet om at "følge eller forklare" vil give de kompetente nationale myndigheder et 
incitament til at efterkomme myndighedernes beslutninger, som har til formål at håndtere 
potentielle krisesituationer.
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Ændringsforslag 357
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis ESRB har vedtaget en beslutning 
i medfør af stk. 1, tager ESRB denne 
beslutning op til fornyet overvejelse med 
passende mellemrum og efter anmodning 
fra myndigheden, Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen og erklærer 
krisesituationen for ophørt, så snart det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Den krisesituation, der er erklæret i medfør af artikel 10, bør overvåges nøje. Endvidere bør 
ESRB kunne erklære krisesituationen for ophørt.

Ændringsforslag 358
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen kan trække sin 
beslutning i medfør af stk. 1 tilbage efter 
henstilling fra Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici eller efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet eller Rådet.

Or. en

Begrundelse

ESRB er det mest passende organ til at erklære krisesituationen for ophørt. Parlamentet og 
Rådet bør kunne anmode om, at krisesituationen erklæres for ophørt. Da afgørelsen om, 
hvorvidt der foreligger en krisesituation, i vid udstrækning er en vurderingssag, er det i 
henhold til traktaten dog nødvendigt, at Kommissionen er den juridiske enhed, der træffer den 
endelige beslutning, samt at den får skønsbeføjelser med hensyn til, om beslutningen 
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vedtages.

Ændringsforslag 359
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tager denne beslutning 
op til fornyet overvejelse med passende 
mellemrum og efter anmodning fra ESA, 
ESRB eller Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'erne også skal kunne tage initiativ til at fastlægge, at der foreligger en 
krisesituation. 

Ændringsforslag 360
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Hvis en situation er så alvorlig, at den 
kræver en øjeblikkelig indsats, og man 
ikke kan afvente ESRB's beslutning, kan 
myndigheden træffe beslutninger, der 
finder generel og direkte anvendelse på 
deltagerne på de finansielle markeder.
Disse nødforanstaltninger vil straks blive 
meddelt ESRB. Hvis ESRB ikke inden for 
15 dage bekræfter krisesituationen, vil 
foranstaltningerne blive ophævet.

Or. en
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Begrundelse

Der er tilfælde, hvor det er nødvendigt at træffe foranstaltninger med meget kort varsel, og 
hvor det vil være problematisk at afvente gennemførelsen af ESRB's fuldstændige 
beslutningsprocedure. Derfor vil det være nyttigt at give ESA'erne mulighed for at træffe 
nødforanstaltninger, under forudsætning af at ESRB straks underrettes derom, og at de kun er 
gyldige i to uger, eller efter at krisesituationen er blevet bekræftet af ESRB.

Ændringsforslag 361
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan 
myndigheden efter anmodning fra en eller 
flere af de berørte kompetente 
myndigheder bistå disse myndigheder med 
at nå til enighed i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt 
indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i 
artikel 9.

1. Er en kompetent myndighed uenig i en
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, og 
hvor den ikke tildeler gruppetilsynet det 
endelige ansvar, kan myndigheden på eget 
initiativ eller efter anmodning fra en eller 
flere af de berørte kompetente 
myndigheder føre an og bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2, 
uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Hvis den sektorspecifikke lovgivning allerede tildeler det endelige ansvar til et gruppetilsyn, 
er det vigtigt at præcisere, at dette har forrang for ESA's beføjelser. Hvis dette ikke er 
tilfældet, vil det skabe forvirring med hensyn til den sektorspecifikke lovgivnings forhold til 
ESA's beføjelser, idet ESA i sidste ende har fået tildelt sine beføjelser i medfør af den 
sektorspecifikke lovgivning.



AM\809369DA.doc 35/90 PE439.919v01-00

DA

Ændringsforslag 362
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan
myndigheden efter anmodning fra en eller 
flere af de berørte kompetente 
myndigheder bistå disse myndigheder med 
at nå til enighed i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt 
indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i 
artikel 9.

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, skal
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder føre an og bistå 
disse myndigheder med at nå til enighed 
om de nationale interesser og i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2 
til 4, uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan 
myndigheden efter anmodning fra en eller 

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan 
myndigheden efter anmodning fra en eller 
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flere af de berørte kompetente 
myndigheder bistå disse myndigheder med 
at nå til enighed i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt 
indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i 
artikel 9.

flere af de berørte kompetente 
myndigheder føre an og bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2, 
uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på 
områder, hvor den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan 
myndigheden efter anmodning fra en eller 
flere af de berørte kompetente 
myndigheder bistå disse myndigheder med 
at nå til enighed i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt 
indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i 
artikel 9.

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - i sager i 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, 
kan myndigheden efter anmodning fra en 
eller flere af de berørte kompetente 
myndigheder bistå disse myndigheder med 
at nå til enighed i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt 
indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i 
artikel 9.

Or. en
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Ændringsforslag 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente 
myndigheder i flere medlemsstater, kan 
myndigheden efter anmodning fra en eller 
flere af de berørte kompetente 
myndigheder bistå disse myndigheder med 
at nå til enighed i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt 
indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i 
artikel 9.

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder
angivet i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, kan myndigheden efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2, 
uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while 
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Ændringsforslag 366
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de berørte kompetente 
myndigheder ikke er nået til enighed ved 
udløbet af forligsfasen, kan myndigheden 
træffe en beslutning, hvorved den pålægger 
dem at tage eller undlade at tage specifikke 
skridt til at bilægge sagen i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

3. Hvis de berørte kompetente 
myndigheder ikke er nået til enighed ved 
udløbet af forligsfasen, kan myndigheden 
træffe en beslutning, hvorved den pålægger 
dem at tage eller undlade at tage specifikke 
skridt til at bilægge sagen, med bindende 
virkning for de pågældende kompetente 
myndigheder, for at sikre
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

For at skabe et effektivt tilsyn og retssikkerhed samt styrke tilliden inden for tilsynssamfundet 
bør myndighedens beslutninger om tvister være bindende for dem, som de er rettet til. EU's 
retsgrundlag giver ikke mulighed for at give myndigheden skønsbeføjelser. Myndighedens 
beføjelse til at bilægge tvister i tilsynsspørgsmål kan derfor ikke være "i overensstemmelse 
med" fællesskabslovgivningen. I stedet bør denne tvistbilæggelsesbeføjelse have til formål at 
sikre overholdelse af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de berørte kompetente 
myndigheder ikke er nået til enighed ved 
udløbet af forligsfasen, kan myndigheden 
træffe en beslutning, hvorved den pålægger 
dem at tage eller undlade at tage specifikke 
skridt til at bilægge sagen i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

3. Hvis de berørte kompetente 
myndigheder ikke er nået til enighed ved 
udløbet af forligsfasen, kan myndigheden 
træffe en beslutning, hvorved den pålægger 
dem at tage eller undlade at tage specifikke 
skridt til at bilægge sagen for at sikre
overensstemmelse med EU-lovgivningen.
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Or. en

Ændringsforslag 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Beslutninger, der træffes i henhold til 
stk. 3, har forrang for alle tidligere 
beslutninger, som de nationale 
tilsynsmyndigheder har truffet om samme 
spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efterlever en kompetent myndighed 
ikke myndighedens beslutning, idet den 
ikke påser, at en deltager på det 
finansielle marked overholder krav, der 
finder direkte anvendelse på det i medfør 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, kan myndigheden træffe en 
individuel beslutning rettet til en deltager 
på det finansielle marked, hvorved den 
pålægger denne at tage de nødvendige 
skridt til at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til fællesskabslovgivningen, 
herunder til at ophøre med en given 
praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
traktatens artikel 226.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 370
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden bidrager til at fremme 
tilsynskollegiers effektive og konsekvente 
virkemåde og fremme en 
sammenhængende anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning i disse kollegier.

1. Systemet med tilsynskollegier kan 
gælde for vigtige deltagere på det 
finansielle marked på de betingelser, der 
er fastlagt i EU-lovgivningen.
Myndigheden bidrager, hvor det er 
relevant, til at fremme tilsynskollegiers 
effektive og konsekvente virkemåde og 
kontrollere den sammenhængende 
anvendelse af EU-lovgivningen i disse 
kollegier.

Or. en

Ændringsforslag 371
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden bidrager til at fremme 
tilsynskollegiers effektive og konsekvente 
virkemåde og fremme en 
sammenhængende anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning i disse kollegier.

1. Myndigheden bidrager til at fremme og 
overvåge den effektive, virkningsfulde og 
konsekvente virkemåde for tilsynskollegier 
omhandlet i direktiv 2006/49/EF og 
2009/111/EF og fremme en 
sammenhængende anvendelse af EU-
lovgivningen i disse kollegier.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens opgave er at fremme konsekvens og konvergens i tilsynskollegiernes 
tilsynspraksisser samt i tilsynskollegiernes praktiske drift i hele EU for at sikre fælles 
spilleregler for grænseoverskridende finansieringsinstitutter. Det er ligeledes dens rolle at 



AM\809369DA.doc 41/90 PE439.919v01-00

DA

overvåge kollegiernes virkemåde for at identificere inkonsekvens. Derfor bør det fremgå klart, 
at myndigheden, når det er relevant, bør udstede tekniske standarder, retningslinjer og 
anbefalinger som instrumenter til udførelsen af denne opgave.

Ændringsforslag 372
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden skal udstede retningslinjer 
og anbefalinger vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 8 for at harmonisere 
tilsynsfunktioner og praksisser, der er 
vedtaget af tilsynskollegierne.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens opgave er at fremme konsekvens og konvergens i tilsynskollegiernes 
tilsynspraksisser samt i tilsynskollegiernes praktiske drift i hele EU for at sikre fælles 
spilleregler for grænseoverskridende finansieringsinstitutter. Det er ligeledes dens rolle at 
overvåge kollegiernes virkemåde for at identificere inkonsekvens. Derfor bør det fremgå klart, 
at myndigheden, når det er relevant, bør udstede tekniske standarder, retningslinjer og 
anbefalinger som instrumenter til udførelsen af denne opgave.

Ændringsforslag 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden deltager som observatør i 
tilsynskollegierne, når den finder det 
hensigtsmæssigt. I den forbindelse 
betragtes den som en "kompetent 
myndighed" i den relevante lovgivnings 
forstand og modtager efter anmodning alle 
relevante oplysninger på samme måde som 

2. Myndigheden deltager som observatør i 
tilsynskollegierne, når den finder det 
hensigtsmæssigt for europæisk interesse. I 
den forbindelse betragtes den som en 
"kompetent myndighed" i den relevante 
lovgivnings forstand og modtager efter 
anmodning alle relevante oplysninger på 
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et medlem af kollegiet. samme måde som et medlem af kollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 374
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden deltager som observatør i 
tilsynskollegierne, når den finder det 
hensigtsmæssigt. I den forbindelse 
betragtes den som en "kompetent 
myndighed" i den relevante lovgivnings 
forstand og modtager efter anmodning alle 
relevante oplysninger på samme måde som 
et medlem af kollegiet.

2. Myndigheden deltager som observatør i 
tilsynskollegierne, når den finder det 
hensigtsmæssigt. I den forbindelse 
betragtes den som en "kompetent 
myndighed" i den relevante lovgivnings 
forstand og modtager alle relevante 
oplysninger på samme måde som et 
medlem af kollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 375
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En juridisk bindende mæglerrolle bør 
give myndigheden mulighed for at 
bilægge tvister mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 11. Hvis der ikke 
kan opnås enighed mellem 
tilsynsmyndighederne for et 
grænseoverskridende institut, bør 
myndigheden have beføjelse til at træffe 
tilsynsafgørelser, der finder direkte 
anvendelse på det berørte institut.

Or. en
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Ændringsforslag 376
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En juridisk bindende mæglerrolle bør 
give de nye myndigheder mulighed for at 
bilægge tvister mellem de kompetente 
nationale myndigheder i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 11.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør kunne bilægge en (igangværende) tvist mellem to tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 11.

Ændringsforslag 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Myndigheden kan udstede tekniske 
standarder, retningslinjer og anbefalinger 
vedtaget i henhold til artikel 7 og 8 for at 
harmonisere tilsynsfunktioner og bedste 
praksis, der er vedtaget af 
tilsynskollegierne.

Or. en
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Ændringsforslag 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Myndighedens udvikling

Myndigheden udvikler sig i henhold til 
bedste praksis anerkendt på europæisk og 
internationalt plan. En af 
indfaldsvinklerne kunne være 
myndighedens oprettelse af et nyt niveau 
for direkte tilsyn. For at undgå 
internationale skævheder og for at styrke 
det europæiske finanstilsynssystem 
evalueres og overvejes indførelsen af 
direkte tilsyn omhyggeligt med henblik på 
at tilføre merværdi til tilsynet med store 
finansieringsinstitutter, hvoraf mange har 
en global karakter og driver virksomhed i 
EU. Dette gælder frem for alt for alle de 
store finansieringsinstitutter, der driver 
engrosbankvirksomhed eller gennemfører 
andre aktiviteter, som kunne udgøre en 
systemisk risiko for det indre marked, og 
de systemiske finansieringsinstitutter, som 
er defineret og identificeret på 
internationalt niveau. Dette spørgsmål vil 
blive undersøgt yderligere i den første 
revision af nærværende forordning som 
fastsat i artikel 66, der vil finde sted senest 
tre år efter forordningens ikrafttrædelse.

Or. en
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Ændringsforslag 379
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Myndigheden udvikler sig i henhold til 
bedste praksis anerkendt på europæisk og 
internationalt plan. En af 
indfaldsvinklerne kunne være 
myndighedens oprettelse af et nyt niveau 
for direkte tilsyn. For at undgå 
internationale skævheder og for at styrke 
det europæiske finanstilsynssystem 
evalueres og overvejes indførelsen af 
direkte tilsyn omhyggeligt med henblik på 
at tilføre merværdi til tilsynet med store 
grænseoverskridende banker og andre 
finansieringsinstitutter, der driver 
virksomhed i EU. Dette gælder frem for 
alt grænseoverskridende banker, der 
kunne udgøre en systemisk risiko for det 
indre marked, og de systemiske 
finansieringsinstitutter, som er defineret 
og identificeret på internationalt plan.
Dette spørgsmål vil blive undersøgt 
yderligere i den første revision af 
nærværende forordning som fastsat i 
artikel 66, der vil finde sted senest tre år 
efter forordningens ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en analyse og evaluering af det nye europæiske tilsyn, navnlig med hensyn 
til de grænseoverskridende finansieringsinstitutter, der kunne udgøre en systemisk risiko for 
det indre marked. Denne analyse bør foretages inden for de næste tre år.
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Ændringsforslag 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Tilsyn med finansieringsinstitutter med en 

EU-dimension
Nationale myndigheder fører tilsyn med 
finansieringsinstitutter med en EU-
dimension.
Myndigheden udvikler i samarbejde med 
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici 
og de kompetente myndigheder et 
informationsskema for betydningsfulde 
institutter for at sikre en solid forvaltning 
af deres systemiske risici.
For at styrke beskyttelsen af de 
europæiske indskydere vil myndigheden 
fremme en bedre koordinering af 
indskudsgarantiordningerne i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 381
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan efter 
bilateral aftale uddelegere opgaver og 
ansvarsområder til andre kompetente 
tilsynsmyndigheder.

1. Medlemsstaterne skal gøre det muligt 
for de kompetente myndigheder at
uddelegere opgaver og ansvarsområder til 
andre kompetente tilsynsmyndigheder, 
efter bilateral aftale og i henhold til 
betingelserne i denne artikel. 
Medlemsstaterne kan fastlægge specifikke 
vilkår, som skal overholdes, før deres 
kompetente myndigheder kan indgå 
sådanne aftaler, og begrænse de 
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uddelegerede opgaver til det, der er 
nødvendigt for at sikre et effektivt tilsyn 
med grænseoverskridende 
finansieringsinstitutter og finansielle 
koncerner.

Or. en

Ændringsforslag 382
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan efter 
bilateral aftale uddelegere opgaver og 
ansvarsområder til andre kompetente 
tilsynsmyndigheder.

1. De kompetente myndigheder kan efter 
fælles aftale uddelegere opgaver og 
ansvarsområder til andre kompetente 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 383
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden letter uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
kompetente myndigheder ved at udpege de 
opgaver og ansvarsområder, der kan 
uddelegeres eller varetages i fællesskab, og 
ved at fremme bedste praksis.

2. Myndigheden letter uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
kompetente myndigheder ved at udpege de 
opgaver og ansvarsområder, der kan 
uddelegeres eller varetages i fællesskab, og 
ved at fremme bedste praksis og sørge for
passende multilaterale rammer.

Or. en
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Ændringsforslag 384
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden letter uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
kompetente myndigheder ved at udpege de 
opgaver og ansvarsområder, der kan 
uddelegeres eller varetages i fællesskab, og 
ved at fremme bedste praksis.

2. Myndigheden fremmer og letter 
uddelegeringen af opgaver og 
ansvarsområder mellem kompetente 
myndigheder ved at udpege de opgaver og 
ansvarsområder, der kan uddelegeres eller 
varetages i fællesskab, og ved at fremme 
bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 385
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uddelegering af ansvarsområder skal 
medføre en omfordeling af de 
kompetencer, der er fastlagt i den i artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning. Den 
uddelegerende myndigheds lovgivning 
finder anvendelse på procedure, 
håndhævelse samt administrativ prøvelse 
og domstolsprøvelse vedrørende de 
uddelegerede ansvarsområder.

Or. en

Begrundelse

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
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national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Ændringsforslag 386
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden offentliggør enhver 
delegeringsaftale, der indgås af de 
kompetente myndigheder, på passende 
måde for at sikre, at alle berørte parter 
underrettes behørigt.

Myndigheden offentliggør enhver 
delegeringsaftale, der indgås af de 
kompetente myndigheder, på passende 
måde for at sikre, at alle berørte parter 
underrettes behørigt. Disse aftaler 
indeholder bestemmelser om de berørte 
kompetente myndigheders respektive 
ansvarsområder.

Or. en

Ændringsforslag 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Myndigheden kan tildele opgaver og 
ansvar i forbindelse med tilsynet med 
finansieringsinstitutter med en EU-
dimension, som angivet i artikel 12a, til de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at tilskynde til udvikling af bedste 
praksis, herunder en effektiv og 
konstruktiv dialog mellem de nationale 
myndigheder og relevante interessenter, 
herunder forbrugere og fagforeninger, 
der repræsenterer medarbejdere i 
sektoren som deltagere i en fælles 
tilsynskultur,

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndighederne på nationalt plan kan drage stor fordel af at inddrage relevante 
aktører som f.eks. medarbejdere og forbrugere i deres arbejde. Medarbejderne i disse 
sektorer kan bidrage med vigtig viden om virksomhedernes faktiske praksis -
aflønningsstrukturer, incitamentssystemer, kompetencer, arbejdsvilkår - samt betydningen af 
denne praksis for virksomhedens risikoprofil.

Ændringsforslag 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at sikre, at myndighederne tager 
hensyn til oplysninger fra medarbejdere 
om virksomhedernes praksis med hensyn 
til aflønningsstrukturer, incitamenter, 
kompetencer og arbejdsvilkår,

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndighederne på nationalt plan kan drage stor fordel af at inddrage relevante 
aktører som f.eks. medarbejdere og forbrugere i deres arbejde. Medarbejderne i disse 
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sektorer kan bidrage med vigtig viden om virksomhedernes faktiske praksis -
aflønningsstrukturer, incitamentssystemer, kompetencer, arbejdsvilkår - samt betydningen af 
denne praksis for virksomhedens risikoprofil.

Ændringsforslag 390
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
rapporteringsstandarder

c) at bidrage med rådgivning til de 
relevante europæiske og internationale 
organer for at være med til at fremme 
udviklingen af ensartede tilsynsstandarder 
af høj kvalitet, herunder rapporterings- og 
regnskabsstandarder

Or. en

Begrundelse

ESA bør rådgive de europæiske og internationale normgivere, hvor det er nødvendigt at 
harmonisere internationale standarder, men det bør ikke selv indblandes direkte i udviklingen 
af nye standarder, hvis denne opgave allerede ligger hos et europæisk eller internationalt 
organ.

Ændringsforslag 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
rapporteringsstandarder

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
regnskabs- og rapporteringsstandarder

Or. en
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Ændringsforslag 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
rapporteringsstandarder

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
rapporterings- og regnskabsstandarder

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndighederne på nationalt plan kan drage stor fordel af at inddrage relevante 
aktører som f.eks. medarbejdere og forbrugere i deres arbejde. Medarbejderne i disse 
sektorer kan bidrage med vigtig viden om virksomhedernes faktiske praksis -
aflønningsstrukturer, incitamentssystemer, kompetencer, arbejdsvilkår - samt betydningen af 
denne praksis for virksomhedens risikoprofil.

Ændringsforslag 393
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at vurdere anvendelsen af de relevante 
tekniske standarder, der vedtages af 
Kommissionen, og af retningslinjer og 
henstillinger udarbejdet af myndigheden og 
eventuelt foreslå ændringer hertil

d) at vurdere anvendelsen af de relevante 
standarder, der vedtages eller godkendes af 
Kommissionen, og af retningslinjer og 
henstillinger udarbejdet af myndigheden og 
eventuelt foreslå ændringer hertil

Or. en
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Ændringsforslag 394
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden gennemfører regelmæssigt 
peer reviews af nogle eller alle af de 
kompetente myndigheders aktiviteter for 
yderligere at styrke konsekvensen i 
tilsynsresultaterne. Med henblik herpå 
udvikler myndigheden metoder, der gør det 
muligt at foretage en objektiv vurdering og 
sammenligning mellem de peer reviewede 
myndigheder.

1. Myndigheden tilrettelægger og 
gennemfører regelmæssigt peer reviews af 
nogle eller alle af de kompetente 
myndigheders aktiviteter for yderligere at 
styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne. 
Med henblik herpå udvikler myndigheden 
metoder, der gør det muligt at foretage en 
objektiv vurdering og sammenligning 
mellem de peer reviewede myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 395
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorvidt den institutionelle opbygning 
af den kompetente myndighed er 
hensigtsmæssig, og om den har de 
nødvendige ressourcer og tilstrækkelig 
kompetent personale, særlig med hensyn 
til en effektiv anvendelse af den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning og kapacitet til at 
reagere på markedsudviklingen

a) hvorvidt den kompetente myndigheds
ressourcer og ledelsesmæssige opbygning 
er hensigtsmæssig, særlig med hensyn til 
en effektiv anvendelse af standarder og 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning og 
kapacitet til at reagere på 
markedsudviklingen

Or. en
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Ændringsforslag 396
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvilket konvergensniveau der er opnået i 
anvendelsen af fællesskabslovgivningen
og med hensyn til tilsynspraksis, herunder 
tekniske standarder, retningslinjer og 
henstillinger vedtaget i henhold til artikel 7 
og 8, og i hvilket omfang den pågældende 
tilsynspraksis opfylder målene i 
fællesskabslovgivningen

b) hvilket konvergensniveau der er opnået i 
anvendelsen af EU-lovgivningen og med 
hensyn til tilsynspraksis, herunder 
regulerings- og tilsynsstandarder, 
retningslinjer og henstillinger vedtaget i 
henhold til artikel 7 og 8, og i hvilket 
omfang den pågældende tilsynspraksis 
opfylder målene i EU-lovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 397
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af peer reviewet kan 
myndigheden rette henstillinger til de 
berørte kompetente myndigheder.

3. På grundlag af peer reviewet kan 
myndigheden rette henstillinger til de 
berørte kompetente myndigheder eller 
vedtage andre passende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 398
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af peer reviewet kan 
myndigheden rette henstillinger til de 

3. På grundlag af peer reviewet kan 
myndigheden udstede retningslinjer og 
rette henstillinger til de berørte kompetente 
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berørte kompetente myndigheder. myndigheder.

Or. en

Begrundelse

ESA bør fokusere på også at udstede mere generelle retningslinjer for at fremme en 
harmoniseret praksis i stedet for blot at rette specifikke henstillinger. Dette bør imidlertid 
være frivilligt i lyset af de retlige hindringer for gennemtvingelse af harmonisering ud over 
det, der allerede er fastlagt i artikel 7.

Ændringsforslag 399
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tilsynsmyndigheden offentliggør 
resultatet af peer reviews og den bedste 
praksis, der afdækkes i disse peer reviews.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndigheden bør for at styrke gennemsigtigheden offentliggøre resultatet af peer 
reviews og den bedste praksis, der afdækkes i disse peer reviews.

Ændringsforslag 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden fremmer en koordineret 
reaktion fra Fællesskabet, bl.a. ved:

Myndigheden fremmer en koordineret 
reaktion fra EU, bl.a. ved:

Or. en
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Ændringsforslag 401
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger i situationer med 
finansiel ustabilitet og krise med henblik 
på at opnå et fælles svar, så hurtigt og 
automatisk som muligt, fra de relevante 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder,

Or. en

Ændringsforslag 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger i situationer med 
finansiel ustabilitet og krise med henblik 
på at lette samordningen af de 
foranstaltninger, der gennemføres af de 
relevante kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder,

Or. en
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Ændringsforslag 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) at lette samordningen af de 
foranstaltninger, der gennemføres af de 
relevante kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan
af modstandsdygtigheden blandt centrale 
deltagere på det finansielle marked over for 
ugunstige markedsudviklinger mv. Med 
henblik herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på EU-plan af 
modstandsdygtigheden blandt centrale 
deltagere på det finansielle marked over for 
ugunstige markedsudviklinger mv. samt 
trusler, der skyldes de finansielle 
produkters egenskaber og 
distributionsprocesserne. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Ændringsforslag 405
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan
af modstandsdygtigheden blandt centrale 
deltagere på det finansielle marked over for 
ugunstige markedsudviklinger mv. Med 
henblik herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

Myndigheden skal i sin analyse medtage 
en økonomisk analyse af markederne for 
forsikring og arbejdsmarkedspensioner 
samt de potentielle markedsudviklingers 
indvirkning på dem. I den forbindelse 
iværksætter og koordinerer myndigheden i 
samarbejde med ESRB vurderinger på EU-
plan af modstandsdygtigheden blandt 
centrale deltagere på det finansielle marked 
over for ugunstige markedsudviklinger mv. 
Med henblik herpå udvikler den til brug for 
de kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fælles metoder til vurdering af 
produktegenskabernes og 
distributionsprocessernes betydning for en 
institutions finansielle position og for 
forbrugerbeskyttelsen
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Or. en

Begrundelse

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Ændringsforslag 407
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed
(bankvirksomhed).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at slå fast, at Det Rådgivende Udvalg spiller en central rolle i koordineringen 
inden for ESA.

Ændringsforslag 408
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden repræsenterer Den 
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Europæiske Union i alle internationale 
fora for regulering af og tilsyn med
institutioner, der henhører under den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning. De 
kompetente nationale myndigheder kan 
fortsætte med at bidrage til sådanne fora 
med hensyn til nationale emner og emner, 
der er relevante for deres egne funktioner 
og kompetence i medfør af EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører fællesskabsinstitutionernes 
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Myndigheden skal udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande. Den kan 
indgå administrative aftaler med 
internationale organisationer og 
tredjelandes forvaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden skal være med til at 
repræsentere Den Europæiske Union i 
alle internationale fora for regulering af 
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og tilsyn med institutioner, der henhører 
under den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
7, litra a) til d), med henblik på at vurdere 
den i stk. 2 omhandlede ligestilling.

Or. en

Ændringsforslag 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden redegør i sin beretning for 
de administrative ordninger og 
ligestillingsbeslutninger, der er indgået 
med internationale organisationer eller 
forvaltninger i tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de nationale 
tilsynsmyndigheders rettigheder kan 
myndigheden deltage i alle internationale 
fora vedrørende regulering af og tilsyn 
med institutioner, der henhører under den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 414
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
under direktiv 2007/44/EF, kan 
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed 
afgive og offentliggøre en udtalelse 
vedrørende en tilsynsvurdering, der skal 
udføres af en af medlemsstaternes 
myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
under direktiv 2007/44/EF, kan 
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed 
overvåge vurderingerne og yde rådgivning 
med henblik på at strømline og skabe 
ensartede vilkår samt afgive og 
offentliggøre en udtalelse vedrørende en 
tilsynsvurdering, der skal udføres af en af 
medlemsstaternes myndigheder. Artikel 20 
finder anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning, 
under forudsætning af at adressaten har 
lovlig adgang til de relevante data, og at 
informationsanmodningen er 
hensigtsmæssig i forhold til arten af den 
pågældende forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 416
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er tillagt den 
ved denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum, forudsat at den kompetente 
myndighed råder over disse oplysninger. 
Når de kompetente myndigheder ikke 
indsamler sådanne oplysninger, bør 
myndigheden tage højde for en sådan 
anmodning ved at foretage ændringer af 
de relevante rapporteringskrav i henhold 
til de tekniske standarder i artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. Sådanne anmodninger skal 
være baseret på fælles 
indberetningsformater, som skal 
efterkommes, når det er hensigtsmæssigt, 
på et konsolideret niveau.

Or. en
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Ændringsforslag 419
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, 
eller gøres de ikke tilgængelige rettidigt af 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
deltagere på det finansielle marked og 
andre parter. Den underretter de 
pågældende kompetente myndigheder om 
sådanne anmodninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
deltagere på det finansielle marked og 
andre parter. Den underretter de 
pågældende kompetente myndigheder om 
sådanne anmodninger.

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
deltagere på det finansielle marked og 
andre parter, hvis omkostningerne ved at 
levere disse oplysninger til myndigheden 
står i rimeligt forhold til oplysningernes 
art. Den underretter de pågældende 
kompetente myndigheder om sådanne 
anmodninger.

Or. en
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Ændringsforslag 421
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra myndigheden bistår 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden med at indsamle sådanne 
oplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 422
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed i en medlemsstat skal 
myndigheden stille alle oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for at give 
den nationale myndighed mulighed for at 
udføre sine opgaver, forudsat at den 
pågældende nationale myndighed har 
indført hensigtsmæssige 
fortrolighedsordninger.

Or. en

Begrundelse

Informationsstrømmen mellem en national myndighed og ESA skal gå begge veje, så den 
nationale myndighed har mulighed for at anmode om oplysninger fra ESA.
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Ændringsforslag 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed i medlemsstaten skal 
myndigheden stille alle oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for, at den 
kan udføre sine opgaver, forudsat at den 
pågældende nationale myndighed har 
indført passende fortrolighedsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med 
ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, 
ajourførte oplysninger, som er nødvendige 
for udførelsen af dets opgaver. Data, der er 
nødvendige for udførelsen af ESRB's 
opgaver, og som ikke er i summarisk eller 
samlet form, leveres hurtigst muligt til det 
efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i 
forordning (EF) nr. …/…[ESRB].

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med 
ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, 
ajourførte oplysninger, som er nødvendige 
for udførelsen af dets opgaver. Data, der er 
nødvendige for udførelsen af ESRB's 
opgaver, og som ikke er i summarisk eller 
samlet form, leveres hurtigst muligt til det 
efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i 
forordning (EU) nr. …/…[ESRB].
Myndigheden skal fastlægge en passende 
protokol for offentliggørelsen af fortrolige 
oplysninger, der vedrører individuelle 
finansieringsinstitutter.

Or. en
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Ændringsforslag 425
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med 
ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, 
ajourførte oplysninger, som er nødvendige 
for udførelsen af dets opgaver. Data, der er 
nødvendige for udførelsen af ESRB's 
opgaver, og som ikke er i summarisk eller 
samlet form, leveres hurtigst muligt til det 
efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i 
forordning (EF) nr. …/…[ESRB].

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med 
ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, 
ajourførte oplysninger, som er nødvendige 
for udførelsen af dets opgaver. Data, der er 
nødvendige for udførelsen af ESRB's 
opgaver, og som ikke er i summarisk eller 
samlet form, leveres hurtigst muligt til det 
efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i 
forordning (EU) nr. …/…[ESRB].
Myndigheden skal fastlægge en passende 
protokol for offentliggørelsen af fortrolige 
oplysninger, der vedrører individuelle 
finansieringsinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.
Interessentgruppen skal høres om alle 
myndighedens relevante beslutninger og 
foranstaltninger. Hvis det i hastesager er 
umuligt at gennemføre denne høring, skal 
interessentgruppen informeres om 
beslutningen hurtigst muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.
Interessentgruppen skal høres om alle 
myndighedens vigtige beslutninger og 
foranstaltninger, og navnlig om alle 
beslutninger, der forelægges for eller 
træffes af myndighedens tilsynsråd.

Or. en

Begrundelse

Gruppens høringsrolle bliver ikke præciseret i artikel 22. Det er nødvendigt at undgå den 
nuværende praksis i CESR-markedsdeltagernes rådgivende panel, som ikke høres ordentligt 
om alle udvalgets vigtige beslutninger.

Ændringsforslag 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer for at fremme høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 429
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, der 
repræsenterer EU's deltagere på det 
finansielle marked, disses ansatte samt 
forbrugere, investorer og brugere af 
finansielle ydelser. Interessentgruppen for 
værdipapirer skal bestå af mindst 10 
repræsentanter for forbrugere og brugere 
som f.eks. investorer, fem repræsentanter 
for medarbejderne, fem uafhængige 
anerkendte akademikere og højst 10 
repræsentanter for de overvågede 
institutioners organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 430
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer. Højst 15 af 
medlemmerne skal være repræsentanter 
for deltagerne på det finansielle marked. 
Mindst fem af disse medlemmer skal være 
repræsentanter for SMV'er, ansatte (f.eks. 
fagforeninger) samt forbrugere, investorer 
og brugere af finansielle ydelser. Mindst 
fem af medlemmerne skal være 
uafhængige anerkendte akademikere.

Or. en
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Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at brancherepræsentanterne er repræsenteret korrekt i lyset 
af kompleksiteten og den branchespecifikke karakter af dele af den rådgivning, som 
interessentgruppen forventes at yde. Branchen skal dog ikke udgøre mere end halvdelen af 
medlemmerne, og der skal også være akademikere til stede for at levere supplerende og 
upartisk rådgivning.

Ændringsforslag 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, der 
repræsenterer EU's deltagere på det 
finansielle marked, disses ansatte samt 
forbrugere, investorer og brugere af 
finansielle ydelser. Ingen interessenter i 
gruppen må have absolut flertal. Hver 
interessentundergruppe være sammensat 
af et lige stort antal af repræsentanter.
Mindst fem pladser i interessentgruppen 
skal være forbeholdt 
forbrugerrepræsentanter.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "ligeligt fordelt" er ikke tydelig. Repræsentationen af interessenter i 
interessentgruppen bør ikke gengive situationen i de fleste tidligere og nuværende interessent-
og ekspertgrupper i Fællesskabet, hvor industriens repræsentanter i omfattende grad vejer 
tungere end repræsentanterne for andre interessenter. Derfor skal hver 
interessentundergruppe være sammensat af et lige stort antal af repræsentanter. Der skal 
sikres en løbende høring af interessentgruppen, hvilket ikke kan gøres med to møder om året.
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Ændringsforslag 432
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle 
ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
EU's deltagere på det finansielle marked
og brugere af finansielle ydelser. Mindst 
fem af medlemmerne skal være 
uafhængige anerkendte akademikere.

Or. en

Begrundelse

Gruppen skal bistå den kompetente myndighed ved at yde teknisk rådgivning, og den bør være 
repræsentativ for alle interessenter. Eftersom både forbrugere og investorer er brugere af 
finansielle ydelser, er det således ikke nødvendigt med en udtrykkelig henvisning til disse 
grupper. De ansatte berøres ikke af tilsynsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 433
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle 
ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
EU's deltagere på det finansielle marked 
og brugere af finansielle ydelser. Mindst 
fem af medlemmerne skal være 
uafhængige anerkendte akademikere.

Or. en
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Ændringsforslag 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
EU's deltagere på det finansielle marked, 
disses ansatte samt forbrugere, investorer 
og brugere af finansielle ydelser. Ingen 
interessenter i gruppen må have en 
stærkere position end andre.

Or. en

Begrundelse

Man skal sikre, at interessentgruppen fungerer ordentligt og retfærdigt i alle henseender. 
Formuleringen "ligeligt fordelt" skal præciseres. Der skal sikres en løbende høring af 
interessentgruppen, hvilket ikke kan gøres med to møder om året. 

Ændringsforslag 435
Thijs Berman

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere,
investorer og brugere af finansielle ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
EU's deltagere på det finansielle marked, 
fagforeningsrepræsentanter samt 
repræsentanter fra 
forbrugerorganisationer, investorer og 
brugere af finansielle ydelser.

Or. en

Begrundelse

Fagforeninger og forbrugerorganisationer er organiserede repræsentanter for medarbejdere 
og forbrugere. På grund af deres indgående viden om tværsektorielle aktiviteter er de bedst 
egnet til at beskytte medarbejdernes og forbrugernes interesser i interessentgruppen.
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Ændringsforslag 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets deltagere på det finansielle 
marked, disses ansatte samt forbrugere, 
investorer og brugere af finansielle ydelser.

2. Interessentgruppen for værdipapirer 
består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
EU's deltagere på det finansielle marked, 
disses ansatte samt forbrugere, investorer 
og brugere af finansielle ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 437
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gruppen kan nedsætte arbejdsgrupper om 
tekniske spørgsmål, til hvilke der også kan 
udpeges yderligere eksperter for at sikre 
adgangen til den nødvendige tekniske 
ekspertise.

Or. en



AM\809369DA.doc 75/90 PE439.919v01-00

DA

Ændringsforslag 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst fem af medlemmerne skal være 
uafhængige anerkendte akademikere.

Or. en

Ændringsforslag 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antallet af medlemmer, der repræsenterer 
professionelle markedsdeltagerne, 
inklusive disses ansatte, må ikke overstige 
15. Mindst fem af dem skal være 
medarbejderrepræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst to møder om året.

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst fire møder om året.

Or. en
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Begrundelse

Formuleringen "ligeligt fordelt" er ikke tydelig. Repræsentationen af interessenter inden for 
interessentgruppen bør ikke gengive situationen i de fleste tidligere og nuværende interessent-
og ekspertgrupper i Fællesskabet, hvor industriens repræsentanter i omfattende grad vejer 
tungere end repræsentanterne for andre interessenter. Derfor skal hver 
interessentundergruppe være sammensat af et lige stort antal af repræsentanter. Der skal 
sikres en løbende høring af interessentgruppen, hvilket ikke kan gøres med to møder om året.

Ændringsforslag 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst to møder om året.

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst fire møder om året.

Or. en

Begrundelse

Man skal sikre, at interessentgruppen fungerer ordentligt og retfærdigt i alle henseender. 
Formuleringen "ligeligt fordelt" skal præciseres. Der skal sikres en løbende høring af 
interessentgruppen, hvilket ikke kan gøres med to møder om året. 

Ændringsforslag 442
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst to møder om året.

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst fire møder om året.

Or. en

Ændringsforslag 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder mindst to møder om året.

Interessentgruppen for værdipapirer 
afholder møde hvert kvartal.

Or. en

Ændringsforslag 444
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemmerne af interessentgruppen for 
værdipapirer udpeges af tilsynsrådet efter 
forslag fra de relevante interessenter.

3. Medlemmerne af interessentgruppen for 
værdipapirer udpeges af tilsynsrådet efter 
forslag fra de relevante interessenter. 
Interessenterne skal inddrages fuldt ud i 
udvælgelsen af deres respektive 
repræsentanter.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen kan fungere, således at alle interessenter i gruppen i 
praksis har de samme betingelser og muligheder for at bidrage til arbejdet. Dette betyder, at 
interessentrepræsentanterne ikke skal være afhængige af ressourcer fra de organisationer, de 
repræsenterer, eftersom dette vil medføre store skævheder i mængden og kvaliteten af det 
arbejde, som de forskellige repræsentanter rent faktisk kan udføre. Dette gælder 
repræsentanter for arbejdstagerne i sektoren, forbrugere, SMV'er m.fl. 
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Ændringsforslag 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk balance blandt interessenterne 
og dækning af hele Fællesskabet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 446
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk balance blandt interessenterne 
og dækning af hele Fællesskabet.

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet, at alle medlemmer, som ikke 
repræsenterer professionelle 
markedsdeltagere eller disses ansatte, 
giver oplysning om potentielle 
interessekonflikter. Det sikrer også så vidt 
muligt en passende geografisk balance 
blandt interessenterne og dækning af hele 
EU.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen kan fungere, således at alle interessenter i gruppen i 
praksis har de samme betingelser og muligheder for at bidrage til arbejdet. Dette betyder, at 
interessentrepræsentanterne ikke skal være afhængige af ressourcer fra de organisationer, de 
repræsenterer, eftersom dette vil medføre store skævheder i mængden og kvaliteten af det 
arbejde, som de forskellige repræsentanter rent faktisk kan udføre. Dette gælder 
repræsentanter for arbejdstagerne i sektoren, forbrugere, SMV'er m.fl. 

Adgang til oplysninger er af yderste vigtighed.
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Ændringsforslag 447
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk balance blandt interessenterne 
og dækning af hele Fællesskabet.

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk balance og kønsfordeling 
blandt interessenterne og dækning af hele 
EU.

Or. en

Ændringsforslag 448
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden yder den nødvendige 
sekretærbistand til interessentgruppen for 
værdipapirer.

Myndigheden yder den nødvendige 
sekretærbistand til interessentgruppen for 
værdipapirer og en tilstrækkelig 
godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter 
samt en godtgørelse for deltagelsen i 
aktiviteterne for medlemmer, for hvem 
manglende godtgørelse ville fratage dem 
muligheden for at deltage. EU's budget 
skal ligeledes yde tilstrækkelig 
finansiering til et ekspertisecenter, hvor 
brancheeksperter inden for regulering af 
og tilsyn med finansielle tjenester kan yde 
teknisk rådgivning udelukkende til 
investor-, SMV- og 
forbrugerorganisationer på købersiden 
for at understøtte deres bidrag i 
rådgivergrupperne for interessenter.

Or. en
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Ændringsforslag 449
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden yder den nødvendige 
sekretærbistand til interessentgruppen for 
værdipapirer.

Myndigheden sørger for adgang til alle 
oplysninger og yder den nødvendige 
sekretærbistand til interessentgruppen for 
værdipapirer. Ikkeprofessionelle 
medlemmer får et passende vederlag for 
deres arbejde.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen kan fungere, således at alle interessenter i gruppen i 
praksis har de samme betingelser og muligheder for at bidrage til arbejdet. Dette betyder, at
interessentrepræsentanterne ikke skal være afhængige af ressourcer fra de organisationer, de 
repræsenterer, eftersom dette vil medføre store skævheder i mængden og kvaliteten af det 
arbejde, som de forskellige repræsentanter rent faktisk kan udføre. Dette gælder 
repræsentanter for arbejdstagerne i sektoren, forbrugere, SMV'er m.fl. 

Adgang til oplysninger er af yderste vigtighed.

Ændringsforslag 450
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal afsættes budgetmidler til 
medlemmer af interessentgruppen for 
værdipapirer, der repræsenterer 
ikkeudbyttegivende organisationer. Dette 
budget skal godkendes af tilsynsrådet og 
skal være tilstrækkeligt til at dække 
udgifterne til afholdelse af og deltagelse i 
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forberedende møder og bestilling af 
ekstern forskning og udtalelser.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen kan fungere, således at alle interessenter i gruppen i 
praksis har de samme betingelser og muligheder for at bidrage til arbejdet. Dette betyder, at 
interessentrepræsentanterne ikke skal være afhængige af ressourcer fra de organisationer, de 
repræsenterer, eftersom dette vil medføre store skævheder i mængden og kvaliteten af det 
arbejde, som de forskellige repræsentanter rent faktisk kan udføre. Dette gælder 
repræsentanter for arbejdstagerne i sektoren, forbrugere, SMV'er m.fl.

Ændringsforslag 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal ydes tilstrækkelig økonomisk 
godtgørelse til medlemmer af 
interessentgruppen, der repræsenterer 
ikkeudbyttegivende organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal ydes tilstrækkelig økonomisk 
godtgørelse til medlemmer af 
interessentgruppen, der repræsenterer 
ikkeudbyttegivende organisationer.

Or. en
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Begrundelse

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Ændringsforslag 453
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemmerne af interessentgruppen for 
værdipapirer har en mandatperiode på to et 
halvt år, hvorefter en ny 
udvælgelsesprocedure finder sted.

4. Medlemmerne af interessentgruppen for 
værdipapirer har en mandatperiode på fem 
år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure 
finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 454
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne kan sidde i to på hinanden 
følgende mandatperioder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden udpeges af medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

For yderligere at sikre myndighedens interessentgruppes uafhængighed af myndighedens 
ledelse skal formanden udpeges af sine egne medlemmer, og ikke af myndighedens ledelse.

Ændringsforslag 456
Thijs Berman

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på udøvelsen af sine 
rådgivningsopgaver skal 
interessentgruppen have udleveret alle 
nødvendige oplysninger af myndigheden.

Or. en

Begrundelse

Interessentgruppen er fuldstændig afhængig af myndigheden for at få oplysninger. Når 
myndigheden beder om en høring, skal den lette interessentgruppens adgang til de relevante 
oplysninger.



PE439.919v01-00 84/90 AM\809369DA.doc

DA

Ændringsforslag 457
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver, herunder i 
forbindelse med udarbejdelse af fælles 
udtalelser med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (bankvirksomhed) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger), jf. 
artikel 42 med særligt fokus på opgaverne
i artikel 7 og 8.

Or. en

Begrundelse

Interessentgruppen skal også kunne yde et hensigtsmæssigt bidrag til beslutningstagning i 
forbindelse med finansielle konglomerater, når det pågældende konglomerat driver 
bankvirksomhed eller andre opgaver, som er omfattet af ESA, selv om fokus bør ligge på 
artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i 
artikel 7 og 8.

5. Interessentgruppen for værdipapirer 
afgiver udtalelser og yder rådgivning til 
myndigheden om alle emner. Enhver 
interessekonflikt mellem medlemmerne af 
interessentgruppen for værdipapirer skal 
offentliggøres, når interessentgruppen 
afgiver udtalelser og yder rådgivning.
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Or. en

Ændringsforslag 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7-19.

Or. en

Begrundelse

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Ændringsforslag 460
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7-19.

Or. en
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Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen høres på behørig vis om alle spørgsmål af relevans for 
interessenterne. Interessentgruppen for banker skal høres om et bredere spektrum af opgaver 
beskrevet i artikel 7-19. 

Hvis dagsordenen fastsættes af myndigheden, vil den sandsynligvis overdænge 
interessentgruppen med rapporter, som ikke er relevante.

Som følge af deres medlemssammensætning vil interessentgrupperne have forskellige 
interesser og meninger. Forbrugere og andre brugere skal have lov til at fremsætte 
udtalelser, som ikke nødvendigvis afspejler holdningen hos flertallet i interessentgruppen. 

Ændringsforslag 461
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for værdipapirer kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7, 8, 9 og 10.

Or. en

Ændringsforslag 462
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for værdipapirer 
træffer beslutning om, hvilke spørgsmål 
der skal være genstand for en høring, og 
har mulighed for at påvirke dagsordenen 
for møderne. Alle repræsentanterne i 
gruppen skal have mulighed for at komme 
med bidrag. Den endelige beslutning om 



AM\809369DA.doc 87/90 PE439.919v01-00

DA

de foreslåede punkter på dagsordenen 
skal træffes af interessentgruppen for 
værdipapirer, og de enkelte undergrupper 
af interessenter har ret til at få deres 
forslag på dagsordenen. Alle 
undergrupper af interessenter skal have 
mulighed for at komme med udtalelser og 
rådgivning til myndigheder, som ikke 
nødvendigvis afspejler holdningen hos 
flertallet i interessentgruppen.

Or. en

Begrundelse

Som følge af sin medlemssammensætning vil interessentgruppen have forskellige interesser og 
meninger. Forbrugere og andre brugere skal have lov til at fremsætte udtalelser, som ikke 
nødvendigvis afspejler holdningen hos flertallet i interessentgruppen. Hvis interessenterne 
ikke får ret til dette, risikerer man at lamme arbejdet i gruppen.

Ændringsforslag 463
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for værdipapirer 
træffer beslutning om, hvilke spørgsmål 
der skal være genstand for en høring, og 
har mulighed for at påvirke dagsordenen 
for møderne. Alle repræsentanterne i 
gruppen skal have mulighed for at komme 
med bidrag. Den endelige beslutning om 
de foreslåede punkter på dagsordenen 
skal træffes af interessentgruppen, og de 
enkelte undergrupper af interessenter har 
ret til at få deres forslag på dagsordenen.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen høres på behørig vis om alle spørgsmål af relevans for 
interessenterne. Interessentgruppen for banker skal høres om et bredere spektrum af opgaver 
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beskrevet i artikel 7-19. 

Hvis dagsordenen fastsættes af myndigheden, vil den sandsynligvis overdænge 
interessentgruppen med rapporter, som ikke er relevante.

Som følge af deres medlemssammensætning vil interessentgrupperne have forskellige 
interesser og meninger. Forbrugere og andre brugere skal have lov til at fremsætte 
udtalelser, som ikke nødvendigvis afspejler holdningen hos flertallet i interessentgruppen.

Ændringsforslag 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen træffer beslutning 
om, hvilke spørgsmål der skal være 
genstand for en høring og sættes på 
dagsordenen for møderne.

Or. en

Ændringsforslag 465
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle undergrupper af interessenter skal 
have mulighed for at komme med 
udtalelser og rådgivning til myndigheder, 
som ikke nødvendigvis afspejler 
holdningen hos flertallet i 
interessentgruppen.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen høres på behørig vis om alle spørgsmål af relevans for 
interessenterne. Interessentgruppen for banker skal høres om et bredere spektrum af opgaver 
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beskrevet i artikel 7-19. 

Hvis dagsordenen fastsættes af myndigheden, vil den sandsynligvis overdænge 
interessentgruppen med rapporter, som ikke er relevante.

Som følge af deres medlemssammensætning vil interessentgrupperne have forskellige 
interesser og meninger. Forbrugere og andre brugere skal have lov til at fremsætte 
udtalelser, som ikke nødvendigvis afspejler holdningen hos flertallet i interessentgruppen.

Ændringsforslag 466
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Interessentgruppen for værdipapirer 
vedtager selv sin forretningsorden.

6. Interessentgruppen for værdipapirer 
vedtager selv sin forretningsorden med to 
tredjedeles flertal blandt medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

I lyset af sandsynligheden for betydelige meningsforskelle inden for interessentgruppen er det 
vigtigt at fastlægge en detaljeret forretningsorden allerede fra starten. Dette opnås nemmest, 
hvis mindst to tredjedele af medlemmerne accepterer disse regler. Dette forhindrer også, at 
repræsentanter for en bestemt interessentgruppe kan dominere beslutningstagningen.

Ændringsforslag 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Interessentgruppen for værdipapirer 
vedtager selv sin forretningsorden.

6. Interessentgruppen for værdipapirer 
vedtager selv sin forretningsorden og 
udpeger en formand blandt sine 
medlemmer.

Or. en
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