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Ändringsförslag 305
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 
genom att underlåta att säkerställa att en 
finansmarknadsaktör uppfyller kraven i 
dessa rättsakter, ska myndigheten kunna 
utöva de befogenheter som anges i 
punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat eller har tillämpat de rättsligt 
bindande akter eller de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 på ett sätt som framstår 
som en överträdelse av EU-lagstiftningen, 
till exempel genom att underlåta att 
säkerställa att en finansmarknadsaktör 
uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska 
myndigheten kunna utöva de befogenheter 
som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna 
artikel. 

Or. en

Ändringsförslag 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 
genom att underlåta att säkerställa att en 
finansmarknadsaktör uppfyller kraven i 
dessa rättsakter, ska myndigheten kunna 
utöva de befogenheter som anges i 
punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet har tillämpat 
de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett 
inkorrekt sätt och på ett sätt som framstår 
som en överträdelse av EU-lagstiftningen, 
till exempel genom att underlåta att 
säkerställa att en finansmarknadsaktör 
uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska 
myndigheten kunna utöva de befogenheter 
som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna 
artikel. 

Or. en
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Ändringsförslag 307
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 
genom att underlåta att säkerställa att en 
finansmarknadsaktör uppfyller kraven i 
dessa rättsakter, ska myndigheten kunna 
utöva de befogenheter som anges i 
punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig tillsynsmyndighet inte 
har tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, inbegripet de 
tekniska standarder som antagits i 
enlighet med artikel 7, till exempel genom 
att underlåta att säkerställa en 
finansmarknadsaktör uppfyller kraven i 
dessa rättsakter, ska myndigheten kunna 
utöva de befogenheter som anges i 
punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel. 

Or. en

Motivering

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av de tekniska standarderna bör myndigheten ha 
befogenhet att utreda all eventuell underlåtenhet att tillämpa dem. 

Ändringsförslag 308
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får endast behålla 
skillnader i sitt nationella införlivande av 
EU-lagstiftningen om dessa skillnader 
syftar till att hantera särskilda risker. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa 
skillnader är berättigade och meddela 
kommissionen om sina specifika 
nationella krav och om skälen för att 
behålla dem.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Finansmarknadsaktörer kan 
informera kommissionen om skillnader i 
införlivandet eller hävdad felaktig 
tillämpning av EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 310
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter eller av 
kommissionen eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
felaktig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.

2. Myndigheten får, på begäran av en eller 
flera behöriga myndigheter eller av 
kommissionen, Europaparlamentet, rådet, 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader, eller på eget initiativ och efter 
att ha underrättat den berörda behöriga 
myndigheten, utreda hävdad överträdelse 
av eller underlåtenhet att tillämpa
EU-lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 311
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse 
från denna myndighet eller på eget 
initiativ, fatta beslut om krav på den 
behöriga myndigheten att vidta 
nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter EU-lagstiftningen inom 
tio arbetsdagar från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
ska myndigheten fastställa den korrekta 
tillämpningen av den lagstiftning som 
utreds av myndigheten.

Or. en

Motivering

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den rättsliga säkerheten i 
samband med genomförandet av den enhetliga regelboken, bör myndigheten få möjlighet att 
fastställa eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen. Genom ändringsförslagen skulle 
man dessutom undvika onödiga ingripanden från kommissionens sida, eftersom de inte rör 
det förfarande som fastställs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att de nationella 
myndigheterna kan överbrygga överträdelserna genom att inom en månad uppfylla 
rekommendationen från Esma.

Ändringsförslag 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ, 
fatta beslut om krav på den behöriga 
myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder 

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter EU-lagstiftningen inom 
tjugo arbetsdagar från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ, 
utfärda en formell varning om krav på den 
behöriga myndigheten att vidta nödvändiga 
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för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

åtgärder för att rätta sig efter 
EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 313
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen 
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ,
fatta beslut om krav på den behöriga 
myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder 
för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

4. Om den behöriga nationella
myndigheten inte har rättat sig efter 
EU-lagstiftningen inom en månad från 
mottagandet av den europeiska 
myndighetens rekommendation får 
myndigheten fatta beslut om krav på den 
behöriga nationella myndigheten att vidta 
nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter 
EU-lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten bör stå i direkt kontakt med den behöriga nationella myndigheten inom 
sitt kompetensområde.

Ändringsförslag 314
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta sådana beslut 
senast tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten ska fatta sådana beslut senast 
en månad efter antagandet av 
rekommendationen. 
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Or. en

Motivering

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den rättsliga säkerheten i 
samband med genomförandet av den enhetliga regelboken, bör myndigheten få möjlighet att 
fastställa eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen. Genom ändringsförslagen skulle 
man dessutom undvika onödiga ingripanden från kommissionens sida, eftersom de inte rör 
det förfarande som fastställs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att de nationella 
myndigheterna kan överbrygga överträdelserna genom att inom en månad uppfylla 
rekommendationen från Esma.

Ändringsförslag 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta sådana beslut 
senast tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

Kommissionen ska fatta sådana beslut 
senast en månad efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

Or. en

Ändringsförslag 316
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa att beslutets 
adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Myndigheten ska säkerställa att beslutets 
adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Or. en

Motivering

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den rättsliga säkerheten i 
samband med genomförandet av den enhetliga regelboken, bör myndigheten få möjlighet att 
fastställa eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen. Genom ändringsförslagen skulle 
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man dessutom undvika onödiga ingripanden från kommissionens sida, eftersom de inte rör 
det förfarande som fastställs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att de nationella 
myndigheterna kan överbrygga överträdelserna genom att inom en månad uppfylla 
rekommendationen från Esma.

Ändringsförslag 317
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

De behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till den 
europeiska myndigheten i syfte att 
undvika problem med ”moraliska risker”. 

Or. en

Ändringsförslag 318
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

De behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till den 
europeiska myndigheten. 

Or. en

Motivering

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den rättsliga säkerheten i 
samband med genomförandet av den enhetliga regelboken, bör myndigheten få möjlighet att 
fastställa eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen. Genom ändringsförslagen skulle 
man dessutom undvika onödiga ingripanden från kommissionens sida, eftersom de inte rör 
det förfarande som fastställs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att de nationella 
myndigheterna kan överbrygga överträdelserna genom att inom en månad uppfylla 
rekommendationen från Esma.
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Ändringsförslag 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska inom 
tio arbetsdagar från mottagandet av det 
beslut som avses i punkt 4 underrätta 
kommissionen och den europeiska 
myndigheten om de åtgärder den har 
vidtagit eller avser att vidta för att 
genomföra kommissionens beslut.

5. Den behöriga myndigheten ska inom 
tio arbetsdagar från mottagandet av det 
beslut som avses i punkt 4 underrätta 
kommissionen och den europeiska 
myndigheten om de åtgärder den har 
vidtagit eller avser att vidta för att 
genomföra kommissionens formella 
yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 320
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska inom 
tio arbetsdagar från mottagandet av det 
beslut som avses i punkt 4 underrätta 
kommissionen och den europeiska 
myndigheten om de åtgärder den har 
vidtagit eller avser att vidta för att 
genomföra kommissionens beslut.

5. Den behöriga myndigheten ska inom 
tio arbetsdagar från mottagandet av det 
beslut som avses i punkt 4 underrätta 
kommissionen och den europeiska 
myndigheten om de åtgärder den har 
vidtagit eller avser att vidta för att 
genomföra den europeiska myndighetens
beslut.

Or. en

Motivering

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den rättsliga säkerheten i 
samband med genomförandet av den enhetliga regelboken, bör myndigheten få möjlighet att 
fastställa eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen.
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Ändringsförslag 321
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter ett sådant beslut som avses i 
punkt 4 i denna artikel inom den där 
angivna tidsfristen, och om det är 
nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den 
behöriga myndighetens bristande 
iakttagande av gemenskapslagstiftningen 
för att upprätthålla eller återställa 
neutrala konkurrensvillkor på marknaden 
eller för att säkerställa att det finansiella 
systemet fungerar korrekt och med 
integritet, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör 
om krav på att vidta nödvändiga åtgärder 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell 
oförenlig praxis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
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myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör om 
krav på att vidta nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

myndighetens bristande iakttagande av 
EU-lagstiftningen för att upprätthålla eller 
återställa neutrala konkurrensvillkor på 
marknaden eller för att säkerställa att det 
finansiella systemet fungerar korrekt och 
med integritet, ska den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt
artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – i enlighet med
de rättsakter som avses i artikel 1.2 anta ett 
enskilt beslut riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, 
däribland även att upphöra att tillämpa
eventuell oförenlig praxis.

Or. en

Ändringsförslag 323
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses 
i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndigheten bristande iakttagande av 
EU-lagstiftningen för att upprätthålla eller 
återställa neutrala konkurrensvillkor på 
marknaden eller för att säkerställa att det 
finansiella systemet fungerar korrekt och 
med integritet, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – i enlighet med
de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta 
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finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör om 
krav på att vidta nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

ett enskilt beslut riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, 
däribland även att upphöra att tillämpa 
eventuell oförenlig praxis.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
kommissionen antagit enligt punkt 4.

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det formella yttrande
som utfärdats av kommissionen enligt 
punkt 4. 

Or. en

Ändringsförslag 325
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
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kommissionen antagit enligt punkt 4. antagits enligt punkt 4. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 326
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla rättsliga eller juridiska kostnader till 
följd av det förfarande som avses ovan ska 
bäras av kommissionen i myndighetens 
namn. 

Or. en

Ändringsförslag 327
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut som antas enligt punkt 6 ska, i 
tillämpliga fall, tillämpas på alla 
relevanta finansiella institut som verkar i 
den jurisdiktion där 
gemenskapslagstiftningen inte följs.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor i de fall där myndigheten antar ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut, bör detta beslut också vara tillämpligt på alla andra 
marknadsaktörer, inhemska och gränsöverskridande, som verkar i den berörda 
medlemsstaten. Principen ”efterlevnad eller förklaring” bör tillämpas för åtgärder som 
vidtas av den behöriga myndigheten för att följa upp den europeiska myndighetens beslut och 
inte enbart ”överensstämma” med dessa beslut.

Ändringsförslag 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska vara förenliga med det beslutet.

När de behöriga myndigheterna vidtar 
åtgärder avseende frågor som är föremål 
för ett formellt yttrande enligt punkt 4 eller 
6, ska de följa det formella yttrandet eller 
beslutet, allt efter omständigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 329
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska vara förenliga med det beslutet.

När de behöriga myndigheterna vidtar 
åtgärder avseende frågor som är föremål 
för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska de
följa detta beslut.

Or. en

Motivering

För att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor i de fall där myndigheten antar ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut, bör detta beslut också vara tillämpligt på alla andra 
marknadsaktörer, inhemska och gränsöverskridande, som verkar i den berörda 



PE439.919v01-00 16/89 AM\809369SV.doc

SV

medlemsstaten. Principen ”efterlevnad eller förklaring” bör tillämpas för åtgärder som 
vidtas av den behöriga myndigheten för att följa upp den europeiska myndighetens beslut och 
inte enbart ”överensstämma” med dessa beslut.

Ändringsförslag 330
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I sin årsrapport ska myndigheten ange 
vilka nationella myndigheter och 
finansmarknadsaktörer som inte följt de 
beslut som avses i punkterna 4 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 331
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Beslut som antas enligt punkt 6 
tillämpas på alla relevanta finansiella 
institut som verkar i den jurisdiktion där 
gemenskapslagstiftningen inte följs.

Or. en

Motivering

För att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor i de fall där myndigheten antar ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut i fråga om en konsekvent tillämpning av 
bestämmelserna, bör detta beslut också vara tillämpligt på alla andra marknadsaktörer, 
inhemska och gränsöverskridande, som verkar i den berörda medlemsstaten.
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Ändringsförslag 332
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom gemenskapen får kommissionen, på 
eget initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.
2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker 
som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att finansmarknadsaktörerna 
och de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.
3. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom 
den där angivna tidsfristen, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses 
i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör 
om krav på att vidta nödvändiga åtgärder 
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för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
dessa rättsakter, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.
4. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
behöriga myndigheterna.
Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 333
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får rådet, efter
lämpligt samråd med kommissionen,
ESRB och, i förekommande fall, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får rådet, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, kommissionen eller ESRB, 
anta ett beslut riktat till myndigheten om 
att en krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 335
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får ESRB, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet, Europaparlamentet 
eller kommissionen, utfärda en varning 
om att en krissituation föreligger. Denna 
varning ska göra det möjligt för 
myndigheten att utan ytterligare krav anta 
de enskilda beslut som avses i punkt 3.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 336
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får ESRB, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, Europaparlamentet eller en 
medlemsstat, anta ett beslut riktat till 
myndigheten om att en krissituation enligt 
denna förordning föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 337
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får ESRB anta ett 
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initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Or. en

Motivering

Det bör stå ESRB fritt att agera snabbt i en krissituation.

Ändringsförslag 338
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får kommissionen 
eller ordföranden för myndigheten, på 
eget initiativ eller efter begäran från rådet,
ESRB, Europaparlamentet eller 
intressentgruppen, anta ett beslut riktat till 
myndigheten om att en krissituation enligt 
denna förordning föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 339
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
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marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom EU får 
kommissionen, efter en rekommendation
från ESRB, anta ett beslut riktat till 
myndigheten om att en krissituation enligt 
denna förordning föreligger.

Or. en

Motivering

ESRB är det organ som är bäst lämpat att avgöra om en krissituation föreligger. Eftersom 
stor diskretion är nödvändig vid bedömningen av huruvida en krissituation föreligger eller 
inte måste kommissionen inom ramen för primärrätten dock vara den rättsliga enhet som 
fattar det slutliga beslutet, och det måste råda en viss diskretion runt huruvida detta beslut 
har fattats. Enligt primärrätten krävs det också att myndigheten via ett kommissionsbeslut ges 
de utökade befogenheter som den har rätt till enligt resten av artikel 10.

Ändringsförslag 340
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den slutsats som ESRB drar ska i 
efterhand bli föremål för en diskussion 
mellan ordföranden för ESRB, 
Europaparlamentet och den behöriga 
kommissionsledamoten och ska få verkan 
så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

För att ge förfarandet en demokratisk tillsyn måste ESRB och kommissionen förklara för 
parlamentet varför de har ansett det vara nödvändigt att förklara att det föreligger en 
krissituation.



AM\809369SV.doc 23/89 PE439.919v01-00

SV

Ändringsförslag 341
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Så snart rådet utfärdar en varning ska 
det samtidigt underrätta 
Europaparlamentet, ESRB, 
kommissionen och Europeiska 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 342
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 
dessa rättsakter.

2. Om ESRB har utfärdat en varning
enligt punkt 1, eller om kommissionen 
eller rådet, på eget initiativ eller efter 
begäran från myndigheten, 
Europaparlamentet eller en medlemsstat, 
fattar ett beslut enligt vilket det fastställs 
att liknande omständigheter råder eller 
omständigheter där samordnade åtgärder 
av nationella myndigheter är nödvändiga 
för att åtgärda en negativ utveckling som 
kan allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet i 
Europeiska unionen, får myndigheten, 
utan ytterligare åtgärder, anta enskilda 
beslut i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
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att de finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 
dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 343
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker
som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, 
i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att finansmarknadsaktörerna 
och de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

2. Om ESRB anser att samordnade 
åtgärder av nationella myndigheter är 
nödvändiga för att åtgärda en negativ 
utveckling som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, 
i det finansiella systemet, ska myndigheten 
anta enskilda beslut om krav på de 
behöriga myndigheterna att vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 för att 
åtgärda varje sådan utveckling genom att 
säkerställa att finansmarknadsaktörerna 
och de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i den lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Inrättandet av EU:s inre marknad för finansiella tjänster kräver samordnade åtgärder för att 
hantera eventuella krissituationer, eftersom en kris i en medlemsstat snabbt kan spridas över 
gränserna. Det är därför nödvändigt att klargöra att myndighetens möjlighet att fatta beslut 
som är direkt tillämpliga på behöriga nationella myndigheter ingår i myndighetens uppgift att 
främja och samordna nationella åtgärder.
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Ändringsförslag 344
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 
dessa rättsakter.

2. Om en krissituation föreligger enligt 
punkt 1, ska myndigheten anta de enskilda 
beslut som krävs för att se till att de 
behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga 
åtgärder, med särskild hänsyn till deras
inverkan på medlemsstaternas budgetar
och i enlighet med de rättsakter som avses 
i artikel 1.2, för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 
dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 345
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 

2. Om en krissituation föreligger enligt 
punkt 1, får myndigheten anta beslut 
riktade till de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2  för att 
åtgärda risker som kan äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att finansmarknadsaktörerna 
och de behöriga myndigheterna uppfyller 
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dessa rättsakter. kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 
dessa rättsakter.

2. Om en krissituation föreligger enligt 
punkt 1, får myndigheten anta beslut 
riktade till de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2  för att 
åtgärda risker som kan äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att finansmarknadsaktörerna 
och de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 

2. Om ESRB har antagit ett beslut enligt 
punkt 1, får myndigheten anta enskilda 
beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med denna förordning 
och de rättsakter som avses i artikel 1.2 för 
att åtgärda risker som kan äventyra de 
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korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att finansmarknadsaktörerna och de 
behöriga myndigheterna uppfyller kraven i 
dessa rättsakter.

finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att finansmarknadsaktörerna 
och de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 348
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom Europeiska unionen ska 
myndigheten aktivt underlätta och, när så 
bedöms nödvändigt, samordna alla 
åtgärder som vidtas av vederbörande 
behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom Europeiska unionen ska 
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myndigheten aktivt underlätta och, när så 
bedöms nödvändigt, samordna alla 
åtgärder som vidtas av vederbörande 
behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Rådet ska se över det beslut som avses 
i punkt 1 med lämpliga mellanrum och 
minst en gång i månaden, och förklara att 
nödtillståndet upphört, så snart det är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 351
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Rådet ska se över det beslut som avses 
i punkt 1 med lämpliga mellanrum och 
minst en gång i månaden, och förklara att 
nödtillståndet upphört, så snart det är 
lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom 
den där angivna tidsfristen, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses 
i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör 
om krav på att vidta nödvändiga åtgärder 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
dessa rättsakter, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 353
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom den 
där angivna tidsfristen, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör om 

3. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom den 
där angivna tidsfristen, ska den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – i enlighet med
de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta 
ett enskilt beslut riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på att vidta 
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krav på att vidta nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa 
rättsakter, däribland även att upphöra att 
tillämpa eventuell oförenlig praxis.

nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt dessa rättsakter, 
däribland även att upphöra att tillämpa 
eventuell oförenlig praxis.

Or. en

Motivering

För att stabilitet ska kunna garanteras på EU:s inre marknad bör omfattningen av de 
enskilda beslut som är direkt tillämpliga på finansiella institut vid en krissituation inte 
begränsas. 

Ändringsförslag 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
behöriga myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 356
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet. De 
behöriga myndigheterna ska skriftligen 
motivera bristande överensstämmelse till 
ESRB och myndigheten.

Or. en

Motivering

Principen ”efterlevnad eller förklaring” skulle mana de behöriga nationella myndigheterna 
att följa den europeiska myndighetens beslut för hantering av eventuella krissituationer.

Ändringsförslag 357
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om ESRB har antagit ett beslut enligt 
punkt 1, ska ESRB regelbundet och på 
begäran av myndigheten, parlamentet, 
rådet eller kommissionen se över detta 
beslut och förklara att krissituationen har 
upphört, så snart det är lämpligt.  

Or. en

Motivering

En krissituation enligt artikel 10 bör noga övervakas. ESRB bör dessutom ha möjlighet att 
förklara att krissituationen har upphört. 
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Ändringsförslag 358
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen kan återkalla sitt 
beslut enligt punkt 1 på rekommendation 
från Europeiska systemriskrådet eller på 
begäran av Europaparlamentet eller 
rådet.

Or. en

Motivering

ESRB är det organ som är bäst lämpat att förklara att en krissituation har upphört. 
Parlamentet och rådet bör ha möjlighet att begära att beslutet om att en krissituation 
föreligger upphävs. Eftersom stor diskretion är nödvändig vid bedömningen av huruvida 
krissituationen har upphört eller inte måste kommissionen inom ramen för primärrätten dock 
vara den rättsliga enhet som upphäver beslutet, och det måste råda en viss diskretion runt 
huruvida detta beslut har fattats.

Ändringsförslag 359
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska regelbundet och på 
begäran av den europeiska 
tillsynsmyndigheten, ESRB eller rådet se 
över detta beslut.

Or. en

Motivering

Det föreslås att även den europeiska tillsynsmyndigheten ska kunna fastställa om en 
krissituation föreligger. 
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Ändringsförslag 360
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 a
Om en krissituation kräver omedelbara 
åtgärder innan ESRB har fattat ett beslut, 
får myndigheten fatta allmänna beslut 
som är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer. Dessa 
krisåtgärder kommer omedelbart att 
delges ESRB. Om ESRB inte bekräftar att 
en krissituation föreligger inom 15 dagar 
ska åtgärderna upphöra.

Or. en

Motivering

Det finns situationer där åtgärder måste vidtas med mycket kort varsel och där det skulle vara 
svårt att invänta fullgörandet av ESRB:s beslutsförfarande. Det vore därför klokt att låta den 
europeiska tillsynsmyndigheten fatta beslut i krissituationer, under förutsättning att dessa 
beslut omedelbart delges ESRB och att de inte kommer att gälla mer än två veckor eller efter 
det att ESRB har bekräftat att det föreligger en krissituation. 

Ändringsförslag 361
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, och inte tilldelar 
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befogenheter som fastställs genom 
artikel 9 – på begäran av en eller flera av 
de berörda behöriga myndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

det slutliga ansvaret till 
grupptillsynsmyndigheten, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar de befogenheter som fastställs 
genom artikel 9 – på eget initiativ eller på 
begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna gå i spetsen när 
det gäller att bistå dessa myndigheter med 
att nå fram till en överenskommelse enligt 
förfarandet i punkt 2.

Or. en

Motivering

Om en grupptillsynsmyndighet redan har tilldelats det yttersta ansvaret i en sektorsspecifik 
lagstiftning är det viktigt att betona att denna har företräde framför den europeiska 
tillsynsmyndighetens befogenheter. I annat fall skulle det kunna leda till oklarheter i fråga om 
företrädet för den sektorsspecifika lagstiftningen och befogenheterna för den europeiska 
tillsynsmyndigheten, vars befogenheter i slutändan bygger på den sektorsspecifika 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 362
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom 
artikel 9 – på begäran av en eller flera av 
de berörda behöriga myndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, ska den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på eget initiativ eller på begäran av en 
eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna gå i spetsen när det gäller 
att bistå dessa myndigheter med att nå fram 
till en överenskommelse med hänsyn till 
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nationella intressen och enligt förfarandet 
i punkterna 2–4.

Or. en

Ändringsförslag 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom 
artikel 9 – på begäran av en eller flera av 
de berörda behöriga myndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna gå i spetsen när 
det gäller att bistå dessa myndigheter med 
att nå fram till en överenskommelse enligt 
förfarandet i punkt 2.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
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från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut krävs av behöriga 
myndigheter från mer än en medlemsstat, 
får den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar de befogenheter som fastställs 
genom artikel 9 – på begäran av en eller 
flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

från att vidta åtgärder i fall som 
specificeras i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, får den europeiska myndigheten 
– utan att det påverkar de befogenheter 
som fastställs genom artikel 9 – på begäran 
av en eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut krävs av behöriga 
myndigheter från mer än en medlemsstat, 
får den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar de befogenheter som fastställs 
genom artikel 9 – på begäran av en eller 
flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område som 
anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, får den europeiska myndigheten 
– utan att det påverkar de befogenheter 
som fastställs genom artikel 9 – på begäran 
av en eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 366
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avgöra frågan i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder, med 
bindande verkan för de berörda behöriga 
myndigheterna, i syfte att avgöra frågan 
och säkerställa att EU-lagstiftningen
iakttas. 

Or. en

Motivering

För att säkra en effektiv och verkningsfull tillsyn och rättslig säkerhet samt främja förtroendet 
för tillsynsorganen, bör myndighetens beslut för att avgöra en fråga vara bindande för de 
berörda parterna. EU:s rättsliga ramar gör det inte möjligt att bevilja diskretionära 
befogenheter till myndigheten. Myndighetens befogenheter för att avgöra konflikter i 
tillsynsfrågor kan därför inte vara förenliga med gemenskapslagstiftningen. Dessa 
befogenheter bör i stället syfta till att garantera överensstämmelse med EU-lagstiftningen. 

Ändringsförslag 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
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berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avgöra frågan i enlighet med
gemenskapslagstiftningen.

berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avföra frågan, för att säkerställa att
EU-lagstiftningen iakttas. 

Or. en

Ändringsförslag 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
nationella tillsynsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter den europeiska myndighetens 
beslut och därigenom inte säkerställer att 
en finansmarknadsaktörut uppfyller krav 
som är direkt riktade till det enligt de 
rättsakter som avses i artikel 1.2, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – anta ett 
enskilt beslut riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på 

utgår
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nödvändiga åtgärder som denna ska vidta 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
krav på att upphöra med viss praxis.

Or. en

Ändringsförslag 370
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bidra till att främja 
ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet 
i tillsynskollegierna och verka för 
enhetlighet i de olika kollegiernas 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

1. Systemet med tillsynskollegier kan 
tillämpas på centrala 
finansmarknadsaktörer enligt de villkor 
som fastställs i EU-lagstiftningen. 
Myndigheten ska i tillämpliga fall bidra till 
att främja ändamålsenlighet och 
konsekvens i arbetet i tillsynskollegierna 
och kontrollera att unionslagstiftningen
tillämpas på ett enhetligt sätt i de olika 
kollegierna.

Or. en

Ändringsförslag 371
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bidra till att främja 
ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet 
i tillsynskollegierna och verka för 
enhetlighet i de olika kollegiernas 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

1. Myndigheten ska bidra till att främja och 
övervaka effektivitet, ändamålsenlighet 
och konsekvens i arbetet i de 
tillsynskollegier som avses i 
direktiv 2006/49/EG och 2009/111/EG och 
verka för enhetlighet i de olika kollegiernas 
tillämpning av EU-lagstiftningen.
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Or. en

Motivering

Myndigheten har till uppgift att främja konsekvens och enhetlighet i tillsynskollegiernas 
tillsynsrutiner och i deras operativa funktioner, i syfte att garantera likvärdiga 
konkurrensvillkor för gränsöverskridande finansiella institutioner. Myndigheten ska även
övervaka hur väl kollegierna lyckas upptäcka eventuella brister. Det bör därför klargöras att 
myndigheten, efter behov, ska utfärda tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer 
som verktyg för att genomföra sitt uppdrag.

Ändringsförslag 372
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska utfärda riktlinjer och 
rekommendationer, som antas enligt 
artiklarna 7 och 8, för att harmonisera de 
tillsynsrutiner och -metoder som antagits 
av tillsynskollegierna.

Or. en

Motivering

Myndigheten har till uppgift att främja konsekvens och enhetlighet i tillsynskollegiernas 
tillsynsrutiner och i deras operativa funktioner, i syfte att garantera likvärdiga 
konkurrensvillkor för gränsöverskridande finansiella institutioner. Myndigheten ska även 
övervaka hur väl kollegierna lyckas upptäcka eventuella brister. Det bör därför klargöras att 
myndigheten, efter behov, ska utfärda tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer 
som verktyg för att genomföra sitt uppdrag.
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Ändringsförslag 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
finner lämpligt delta som observatör i 
tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar 
på detta sätt ska den betraktas som 
”behörig myndighet” enligt definitionen i 
relevant lagstiftning och efter begäran om 
detta få all relevant information som 
kommer varje ledamot i kollegiet till del.

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
finner lämpligt för det europeiska intresset
delta som observatör i tillsynskollegiernas 
arbete. Då den deltar på detta sätt ska den 
betraktas som ”behörig myndighet” enligt 
definitionen i relevant lagstiftning och efter 
begäran om detta få all relevant 
information som kommer varje ledamot i 
kollegiet till del. 

Or. en

Ändringsförslag 374
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
finner lämpligt delta som observatör i 
tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar 
på detta sätt ska den betraktas som 
”behörig myndighet” enligt definitionen i
relevant lagstiftning och efter begäran om 
detta få all relevant information som 
kommer varje ledamot i kollegiet till del.

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
finner lämpligt delta som observatör i 
tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar 
på detta sätt ska den betraktas som 
”behörig myndighet” enligt definitionen i 
relevant lagstiftning och få all relevant 
information som kommer varje ledamot i 
kollegiet till del. 

Or. en
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Ändringsförslag 375
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En rättsligt bindande medlarroll bör 
göra det möjligt för myndigheten att lösa 
tvister mellan nationella 
tillsynsmyndigheter enligt det förfarande 
som fastställs i artikel 11. Om en 
överenskommelse inte kan nås mellan 
tillsynsorganen för gränsöverskridande 
institut bör myndigheten ha befogenhet 
att fatta tillsynsbeslut som är direkt 
tillämpliga på det berörda institutet.

Or. en

Ändringsförslag 376
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En rättsligt bindande medlarroll bör 
göra det möjligt för de nya myndigheterna 
att lösa tvister mellan nationella behöriga 
myndigheter enligt det förfarande som 
fastställs i artikel 11.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ha möjlighet att lösa en (pågående) tvist mellan två tillsynsmyndigheter 
enligt det förfarande som fastställs i artikel 11. 
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Ändringsförslag 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten får utfärda tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer, som antas enligt 
artiklarna 7 och 8, för att harmonisera 
tillsynsrutinerna och de bästa metoder 
som antagits av tillsynskollegierna.

Or. en

Ändringsförslag 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Myndighetens utveckling

Myndigheten ska utvecklas enligt de bästa 
metoder som erkänts på europeisk och 
internationell nivå. En metod skulle 
kunna vara att inrätta en ny nivå för 
direkt tillsyn från myndighetens sida. För 
att undvika snedvridningar på 
internationell nivå och för att stärka det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn 
bör införandet av direkt tillsyn ingående 
bedömas och övervägas så att det ger ett 
mervärde till tillsynen av stora finansiella 
institut, som i många fall är av global 
karaktär och verkar i EU. Detta gäller 
framför allt för stora finansiella institut 
som bedriver bankrörelse inriktad på 
stora företagskunder eller annan känslig 
verksamhet som skulle kunna utgöra en 
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systemrisk på den inre marknaden, och 
systemrelevanta finansiella institut som 
har definierats och identifierats på 
internationell nivå. Denna fråga ska 
studeras ytterligare i den första översynen 
av denna förordning, i enlighet med 
artikel 66, vilken ska äga rum senast 
tre år efter dess ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 379
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Myndigheten ska utvecklas enligt de bästa 
metoder som erkänts på europeisk och 
internationell nivå. En metod skulle 
kunna vara att inrätta en ny nivå för 
direkt tillsyn från myndighetens sida. För 
att undvika snedvridningar på 
internationell nivå och för att stärka det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn 
bör införandet av direkt tillsyn ingående 
bedömas och övervägas så att det ger ett 
mervärde till tillsynen av stora 
gränsöverskridande banker och andra 
finansiella institut som verkar i EU. Detta 
gäller framför allt för stora 
gränsöverskridande banker som skulle 
kunna utgöra en systemrisk på den inre 
marknaden, och andra systemrelevanta 
finansiella institut som har definierats 
och identifierats på internationell nivå. 
Denna fråga ska studeras ytterligare i den 
första översynen av denna förordning, i 
enlighet med artikel 66, vilken ska äga 
rum senast tre år efter dess 
ikraftträdande.
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Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att analysera och utvärdera den nya europeiska tillsynen, i synnerhet 
de gränsöverskridande finansiella institut som skulle kunna utgöra en systemrisk på den inre 
marknaden. Analysen bör äga rum senast tre år efter denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tillsyn av finansiella institut med en 

EU-dimension
De nationella myndigheterna ska utöva 
tillsyn av finansiella institut med en 
EU-dimension.
Myndigheten kommer i samarbete med 
Europeiska systemriskrådet och de 
behöriga myndigheterna att utarbeta 
en informationsmall för betydande institut 
i syfte att säkra en sund förvaltning av 
deras systemrisker.
Myndigheten kommer, för att bidra till att 
skydda europeiska insättare, att 
underlätta en bättre samordning mellan 
system för garanti av insättningar som 
finns i Europeiska unionen. 

Or. en
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Ändringsförslag 381
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får genom 
bilaterala avtal delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter.

1. Medlemsstaterna ska ge de behöriga 
myndigheterna tillstånd att delegera 
uppgifter och ansvar till andra behöriga 
myndigheter genom bilaterala avtal, i 
enlighet med villkoren i denna artikel.
Medlemsstaterna får fastställa särkskilda 
arrangemang som måste uppfyllas innan 
deras behöriga myndigheter ingår sådana 
avtal och får begränsa delegeringens 
omfattning till vad som är nödvändigt för 
en effektiv tillsyn av gränsöverskridande 
finansiella institut och grupper.

Or. en

Ändringsförslag 382
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får genom 
bilaterala avtal delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter.

1. De behöriga myndigheterna får genom 
gemensamma avtal delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter. 

Or. en
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Ändringsförslag 383
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska underlätta delegering 
av uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter genom att identifiera vilka 
slag av uppgifter och ansvar som kan 
delegeras eller utövas gemensamt och 
genom att främja bästa praxis.

2. Myndigheten ska underlätta delegering 
av uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter genom att identifiera vilka 
slag av uppgifter och ansvar som kan 
delegeras eller utövas gemensamt och 
genom att främja bästa praxis och utarbeta 
lämpliga multilaterala ramar. 

Or. en

Ändringsförslag 384
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska underlätta delegering 
av uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter genom att identifiera vilka 
slag av uppgifter och ansvar som kan 
delegeras eller utövas gemensamt och 
genom att främja bästa praxis.

2. Myndigheten ska stimulera och
underlätta delegering av uppgifter och 
ansvar mellan behöriga myndigheter 
genom att identifiera vilka slag av 
uppgifter och ansvar som kan delegeras 
eller utövas gemensamt och genom att 
främja bästa praxis. 

Or. en
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Ändringsförslag 385
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Delegeringen av ansvar ska leda till 
en omfördelning av befogenheterna i de 
rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Bestämmelserna för den delegerande 
myndigheten ska styra förfarandet, 
tillämpningen och den administrativa och 
juridiska översynen avseende de 
delegerade ansvarsområdena.

Or. en

Motivering

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 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.

Ändringsförslag 386
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten ska på 
lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om 
delegering som ingås mellan behöriga 
myndigheter så att det säkerställs att alla 
berörda parter underrättas i 

Den europeiska myndigheten ska på 
lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om 
delegering som ingås mellan behöriga 
myndigheter så att det säkerställs att alla 
berörda parter underrättas i 
tillfredsställande utsträckning. I dessa avtal 
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tillfredsställande utsträckning. ska de berörda behöriga myndigheternas 
respektive ansvar anges.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten får tilldela 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
de uppgifter och det ansvar avseende 
tillsyn av finansiella institut med en 
EU-dimension som avses i artikel 12a.

Or. en

Ändringsförslag 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främja spridning av bästa praxis, 
inbegripet en effektiv och konstruktiv 
dialog mellan nationella myndigheter och 
relevanta intressenter, bland annat 
konsumenter och fackföreningar som 
företräder anställda inom sektorn, som 
beståndsdelar i en gemensam 
tillsynskultur.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna på nationell nivå kan få stor hjälp genom att involvera relevanta 



PE439.919v01-00 50/89 AM\809369SV.doc

SV

intressenter, såsom anställda och konsumenter, i sitt arbete. Anställda inom sektorn kan 
tillhandahålla viktig information om företagens faktiska affärsmetoder –
ersättningsstrukturer, incitamentsystem, kompetens, arbetsvillkor – och hur dessa metoder 
kan inverka på företagets riskprofil.

Ändringsförslag 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Säkerställa att myndigheterna tar 
hänsyn till den information som lämnas 
av de anställda om företagens 
affärsmetoder i fråga om 
ersättningsstrukturer, incitament, 
kompetens och arbetsvillkor.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna på nationell nivå kan få stor hjälp genom att involvera relevanta 
intressenter, såsom anställda och konsumenter, i sitt arbete. Anställda inom sektorn kan 
tillhandahålla viktig information om företagens faktiska affärsmetoder –
ersättningsstrukturer, incitamentsystem, kompetens, arbetsvillkor – och hur dessa metoder 
kan inverka på företagets riskprofil.

Ändringsförslag 390
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra med råd till lämpliga europeiska 
och internationella organ till hjälp för att 
underlätta utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering och redovisning.

Or. en



AM\809369SV.doc 51/89 PE439.919v01-00

SV

Motivering

Den europeiska tillsynsmyndigheten bör lämna råd till europeiska och internationella 
standardiseringsorgan där det krävs en harmonisering av internationella standarder, men 
den bör inte själv bli direkt delaktig i utarbetandet av nya standarder om den uppgiften redan 
har tilldelats ett europeiskt eller internationellt organ.

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

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende redovisning och rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering och redovisning.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna på nationell nivå kan få stor hjälp genom att involvera relevanta 
intressenter, såsom anställda och konsumenter, i sitt arbete. Anställda inom sektorn kan 
tillhandahålla viktig information om företagens faktiska affärsmetoder –
ersättningsstrukturer, incitamentsystem, kompetens, arbetsvillkor – och hur dessa metoder 
kan inverka på företagets riskprofil.
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Ändringsförslag 393
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utvärdera tillämpningen av de tekniska
standarder på området som antagits av 
kommissionen och av de riktlinjer och 
rekommendationer som den själv utfärdat 
och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

d) Utvärdera tillämpningen av de 
standarder på området som antagits eller 
godkänts av kommissionen och av de 
riktlinjer och rekommendationer som den 
själv utfärdat och i tillämpliga fall föreslå 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 394
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska regelbundet genomföra 
kollegiala utvärderingar av vissa av eller 
alla de behöriga myndigheternas 
verksamheter för att ytterligare öka 
jämförbarheten mellan tillsynsresultaten. 
Den ska i detta syfte utarbeta metoder för 
att objektivt bedöma och jämföra de 
myndigheter som utvärderas.

1. Myndigheten ska regelbundet 
organisera och genomföra kollegiala 
utvärderingar av vissa av eller alla de 
behöriga myndigheternas verksamheter för 
att ytterligare öka jämförbarheten mellan 
tillsynsresultaten. Den ska i detta syfte 
utarbeta metoder för att objektivt bedöma 
och jämföra de myndigheter som 
utvärderas.

Or. en
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Ändringsförslag 395
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Institutionsstrukturens lämplighet, den 
behöriga myndighetens personals 
omfattning och kunnande med särskild 
hänsyn till möjligheterna att effektivt 
tillämpa de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig 
till marknadsutvecklingen.

(a) Lämpligheten av den behöriga 
myndighetens resurser och styrformer
med särskild hänsyn till möjligheterna att 
effektivt tillämpa de standarder och
rättsakter som avses i artikel 1.2 och 
kapaciteten att anpassa sig till 
marknadsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 396
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den grad av konvergens som uppnåtts i 
tillämpningen av gemenskapslagstiftningen
och i tillsynspraxis, även med avseende på 
tekniska standarder, riktlinjer och 
rekommendationer som antagits enligt 
artiklarna 7 och 8 och den utsträckning i 
vilken tillsynspraxis uppfyller målen i 
gemenskapslagstiftningen.

(b) Den grad av konvergens som uppnåtts i 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och i 
tillsynspraxis, även med avseende på 
reglerings- och tillsynsstandarder, 
riktlinjer och rekommendationer som 
antagits enligt artiklarna 7 och 8, och den 
utsträckning i vilken tillsynspraxis 
uppfyller målen i EU-lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer 
till berörda behöriga myndigheter.

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer 
till eller vidta andra lämpliga åtgärder 
med avseende på berörda behöriga 
myndigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 398
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer 
till berörda behöriga myndigheter.

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda riktlinjer och
rekommendationer till berörda behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Den europeiska tillsynsmyndigheten bör inte bara fästa avseende vid att ge särskilda 
rekommendationer, utan också vid att utfärda mer allmänna riktlinjer för att uppmuntra till 
en harmoniserad praxis. Detta bör emellertid vara frivilligt med tanke på de rättsliga hinder 
som finns för att framtvinga harmonisering utöver vad som redan anges i artikel 7.



AM\809369SV.doc 55/89 PE439.919v01-00

SV

Ändringsförslag 399
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten ska offentliggöra 
resultaten av kollegiala utvärderingar och 
sådan bästa praxis som kan fastställas 
genom dessa utvärderingar.  

Or. en

Motivering

Resultaten av kollegiala utvärderingar och sådan bästa praxis som kan fastställas genom 
dessa utvärderingar bör offentliggöras för att främja öppenhet.

Ändringsförslag 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska främja samordnade 
reaktioner från gemenskapen, bland annat 
genom att

Myndigheten ska främja samordnade 
reaktioner från unionen, bland annat 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 401
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) vidta alla lämpliga åtgärder i 
situationer med finansiell instabilitet och 
krissituationer för att så snabbt och 
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systematiskt som möjligt nå en samordnad 
reaktion från relevanta behöriga 
nationella tillsynsmyndigheter,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) vidta alla lämpliga åtgärder i 
situationer med finansiell instabilitet och 
kris i syfte att underlätta samordningen av 
åtgärder som vidtagits av relevanta, 
nationella behöriga 
tillsynsmyndigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) underlätta samordningen av åtgärder 
som vidtagits av relevanta, behöriga 
nationella tillsynsmyndigheter,

Or. en
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Ändringsförslag 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av centrala 
finansmarknadsaktörers förutsättningar för 
att stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de behöriga 
myndigheterna.

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av centrala 
finansmarknadsaktörers förutsättningar för 
att stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden och hot som härrör från de 
finansiella produkternas särdrag och 
distributionsprocesser. I detta syfte ska 
den utarbeta följande för tillämpning av de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

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”.

Ändringsförslag 405
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av centrala 
finansmarknadsaktörers förutsättningar för 
att stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de behöriga 

Myndigheten ska i sin analys inkludera 
en ekonomisk analys av marknaderna för 
försäkringar och tjänstepensioner, och 
vilka effekter marknadsutvecklingen kan 
få för dessa marknader. Myndigheten ska 
särskilt i samarbete med ESRB ta initiativ 
till och samordna EU-omfattande 
utvärderingar av centrala 
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myndigheterna. finansmarknadsaktörers förutsättningar för 
att stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Genom att använda ekonomiska analyser kommer den europeiska tillsynsmyndigheten att 
kunna fatta mer välunderbyggda beslut om vilka effekter dess åtgärder får för marknaden i 
stort, och vilka effekter händelser på marknaden i stort får för dess åtgärder. Detta är i linje 
med bästa praxis på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Gemensamma metoder för att 
utvärdera hur produktens särdrag och 
distributionsprocesserna inverkar på 
institutens finansiella ställning och 
konsumentskydd.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 407
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive 
Europeiska bankmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
respektive Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) genom Europeiska 
tillsynsmyndigheten (gemensamma 
kommittén) se till att utveckling, risker och 
sårbarheter bevakas tillfredsställande även 
i ett sektorövergripande perspektiv.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att slå fast att den gemensamma kommittén har en central roll i den interna 
samordningen inom den europeiska tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 408
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke -1 (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska företräda Europeiska 
unionen i alla internationella forum om 
reglering och tillsyn av institut som faller 
under den lagstiftning som avses i 
artikel 1.2. De nationella behöriga 
myndigheterna kan fortsätta att bidra till 
dessa forum när det gäller nationella 
frågor och frågor som är relevanta för 
deras egen funktion och behörighet enligt 
EU-lagstiftningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
gemenskapsinstitutionernas 
behörighetsområden, utveckla kontakter 
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.
Den får ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Myndigheten ska utveckla kontakter med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer.  Den får 
ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska bidra till 
Europeiska unionens representation i alla 
internationella forum om reglering och 
tillsyn av institut som omfattas av de 
rättsakter som avses i artikel 1.2.

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 7a–7d anta delegerade akter 
för att utvärdera den likvärdighet som 
avses i andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin rapport kan myndigheten redogöra 
för de administrativa arrangemang och 
motsvarande beslut som den har enats om 
med internationella organisationer, 
förvaltningar eller tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inverkar på de nationella 
tillsynsmyndigheternas rättigheter får 
myndigheten delta i alla internationella 
forum om reglering och tillsyn av institut 
som omfattas av de rättsakter som avses i 
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artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 414
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av 
direktiv 2007/44/EG får myndigheten på 
eget initiativ eller efter ansökan från någon 
behörig myndighet utfärda och 
offentliggöra yttranden om en 
stabilitetsbedömning som ska utföras av en 
myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska 
tillämpas.

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av 
direktiv 2007/44/EG får myndigheten på 
eget initiativ eller efter ansökan från någon 
behörig myndighet övervaka bedömningen 
och ge vägledning i syfte att öka 
effektiviteten och skapa likvärdiga 
förutsättningar, samt utfärda och 
offentliggöra yttranden om en 
stabilitetsbedömning som ska utföras av en 
myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska 
tillämpas. 

Or. en

Ändringsförslag 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning, under 
förutsättning att mottagaren har rättslig 
tillgång till de relevanta uppgifterna och 
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under förutsättning att begäran om 
upplysningar står i proportion till den 
aktuella uppgiftens karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 416
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter
lämna alla nödvändiga upplysningar så att 
den kan fullgöra de uppgifter som den 
tilldelas genom denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen, under förutsättning att den 
behöriga myndigheten har tillgång till 
sådan information. När behöriga 
myndigheter inte samlar in sådan 
information bör myndigheten vidta 
åtgärder för en sådan begäran genom att 
ändra de relevanta rapporteringskraven 
enligt de tekniska standarder som avses i 
artikel 7.

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen. En sådan begäran ska göras 
med vanligt rapporteringsformat, i 
tillämpliga fall på konsoliderad nivå.

Or. en

Ändringsförslag 419
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansmarknadsaktörer och andra parter. 
Den ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana 
framställningar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansmarknadsaktörer och andra parter. 
Den ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansmarknadsaktörer och andra parter, 
förutsatt att kostnaderna för att 
tillhandahålla denna information till 
myndigheten står i proportion till 
informationens karaktär. Den ska 
underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

Or. en

Ändringsförslag 421
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av den europeiska 
myndigheten ska medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och andra 
offentliga myndigheter bistå den vid 
insamlingen av sådan information.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 422
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran från en nationell 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska 
myndigheten tillhandahålla all den 
information som är nödvändig för att den 
nationella myndigheten ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, under förutsättning 
att den nationella myndigheten i fråga 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
garantera konfidentialitet.

Or. en

Motivering

Informationsflödet mellan en nationell myndighet och den europeiska tillsynsmyndigheten bör 
vara riktat åt båda hållen, och den nationella myndigheten bör kunna begära information 
från den europeiska tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran från en nationell 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska 
myndigheten tillhandahålla all den 
information som är nödvändig för att den 
nationella myndigheten ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, under förutsättning 
att den nationella myndigheten i fråga 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
garantera konfidentialitet.

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

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska samarbeta nära med 
ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla 
sådan uppdaterad information som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra
sina uppgifter. Alla uppgifter som inte 
ingår i sammanfattningar eller i kollektiva 
uppgifter och som är nödvändiga för att 
ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska 
utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter 
en motiverad begäran enligt artikel [15] i 
förordning (EG) nr …/2009.

2. Myndigheten ska samarbeta nära med 
ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla 
sådan uppdaterad information som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra 
sina uppgifter. Alla uppgifter som inte 
ingår i sammanfattningar eller i kollektiva 
uppgifter och som är nödvändiga för att 
ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska 
utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter 
en motiverad begäran enligt artikel [15] i 
förordning (EU) nr …/2009. Myndigheten 
ska utarbeta ett adekvat protokoll för 
offentliggörande av konfidentiell 
information avseende enskilda finansiella 
institut.

Or. en

Ändringsförslag 425
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska samarbeta nära med 
ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla 
sådan uppdaterad information som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra 
sina uppgifter. Alla uppgifter som inte 
ingår i sammanfattningar eller i kollektiva 
uppgifter och som är nödvändiga för att 
ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska 
utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter 

2. Myndigheten ska samarbeta nära med 
ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla 
sådan uppdaterad information som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra 
sina uppgifter. Alla uppgifter som inte 
ingår i sammanfattningar eller i kollektiva 
uppgifter och som är nödvändiga för att 
ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska 
utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter 
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en motiverad begäran enligt artikel [15] i 
förordning (EG) nr …/2009.

en motiverad begäran enligt artikel [15] i 
förordning (EU) nr …/2009. Myndigheten 
ska utarbeta ett adekvat protokoll för 
offentliggörande av konfidentiell 
information avseende enskilda finansiella 
institut.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader inrättas.

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader inrättas. 
Myndigheten ska höra intressentgruppen 
om alla relevanta beslut och åtgärder. Om 
det i en brådskande situation är omöjligt 
att omedelbart höra intressentgruppen, 
ska denna så snart som möjligt 
underrättas om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader inrättas.

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader inrättas. 
Myndigheten ska höra intressentgruppen 
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om alla viktiga beslut, och i synnerhet om 
alla beslut som lämnats in till eller som 
fattats av myndighetens tillsynsstyrelse.

Or. en

Motivering

I artikel 22 nämns inget om gruppens rådgivande roll. Det är viktigt att undvika den 
nuvarande praxisen där Europeiska värdepapperskommitténs rådgivande panel med 
marknadsaktörer inte alltid vederbörligen rådfrågas om alla viktiga kommittébeslut.

Ändringsförslag 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader inrättas.

1. För att underlätta samråd med 
intressenter på områden av betydelse för 
myndighetens utförande av sina uppgifter 
ska en intressentgrupp för värdepapper och 
marknader inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 429
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter som företräder
finansmarknadsaktörer i EU, dessas 
anställda samt konsumenter, investerare 
och användare av finansiella tjänster. 
Intressentgruppen för värdepapper ska ha 
minst 10 företrädare för konsumenter och 
användare såsom investerare, 
5 företrädare för de anställda, 
5 oberoende topprankade akademiker och 
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högst 10 företrädare från organisationer 
för de institut som är föremål för tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 430
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter. Högst 15 av 
ledamöterna ska vara företrädare för
finansmarknadsaktörer. Minst fem av 
ledamöterna ska företräda små och 
medelstora företag, anställda (såsom 
fackföreningar) samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster. Minst fem av ledamöterna ska 
vara oberoende, topprankade akademiker.

Or. en

Motivering

Man bör se till att sektorn företräds på lämpligt sätt med hänsyn till de komplexa och 
branschspecifika råd som intressentgruppen ibland förväntas tillhandahålla. Sektorn bör 
dock inte ha mer än hälften av företrädarna. Akademiker bör också närvara för att 
tillhandahålla kompletterande objektiv information.

Ändringsförslag 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 

2. Den ska ha 30 ledamöter som företräder
finansmarknadsaktörer i EU, dessas 
anställda samt konsumenter, investerare 
och användare av finansiella tjänster. 
Inga intressenter i gruppen ska vara i 
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tjänster. majoritet. Varje undergrupp i 
intressentgruppen ska bestå av lika 
många företrädare. Minst fem av 
platserna i intressentgruppen ska vara 
vikta för konsumentrepresentanter.

Or. en

Motivering

Formuleringen ”rättvis fördelning” är oklar. Representationen av intressenter inom 
intressentgruppen bör inte återskapa situationen i de flesta av kommissionens tidigare och 
befintliga intressent- och expertgrupper, där branschens egna företrädare är fler än andra 
intressenters. Varje undergrupp i intressentgruppen bör därför bestå av lika många 
företrädare. Ett kontinuerligt samråd med intressentgruppen måste garanteras, vilket inte 
skulle vara fallet med två sammanträden per år.

Ändringsförslag 432
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i EU och användare 
av finansiella tjänster. Minst fem av 
ledamöterna ska vara oberoende, 
topprankade akademiker.

Or. en

Motivering

Gruppen ska bistå den behöriga myndigheten genom att ge tekniska råd och vara 
representativ för alla intressenter. Eftersom både konsumenter och investerare använder 
finansiella tjänster finns det inget behov av att uttryckligen hänvisa till dessa grupper. De 
anställda påverkas inte av tillsynsåtgärderna.
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Ändringsförslag 433
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i EU och användare 
av finansiella tjänster. Minst fem av 
ledamöterna ska vara oberoende, 
topprankade akademiker.

Or. en

Ändringsförslag 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i EU, dessas 
anställda samt konsumenter, investerare 
och användare av finansiella tjänster. Inga 
intressenter i gruppen ska ha en starkare 
ställning än andra.

Or. en
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Motivering

Intressentgruppen måste i alla hänseenden fungera på ett korrekt och rättvist sätt. Orden 
”rättvis fördelning” måste klargöras. Ett kontinuerligt samråd med intressentgruppen måste 
garanteras, vilket inte skulle vara fallet med två sammanträden per år. 

Ändringsförslag 435
Thijs Berman

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i EU,
fackföreningsföreträdare samt företrädare 
för konsumentorganisationer, investerare 
och användare av finansiella tjänster.

Or. en

Motivering

Fackföreningar och konsumentorganisationer är organiserade företrädare för anställda och 
konsumenter. På grund av sina djupgående kunskaper om tvärsektoriella verksamheter är det 
de som bäst kan skydda anställdas och konsumenters intressen i intressentgruppen.

Ändringsförslag 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter, 
investerare och användare av finansiella 
tjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
finansmarknadsaktörer i unionen, dessas 
anställda samt konsumenter, investerare 
och användare av finansiella tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 437
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen kan inrätta arbetsgrupper i 
tekniska frågor till vilka ytterligare 
experter också kan utses för att säkra att 
nödvändig teknisk expertis finns 
tillgänglig.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst fem av ledamöterna ska vara 
oberoende, topprankade akademiker.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antalet ledamöter som företräder 
professionella marknadsaktörer, 
inbegripet deras anställda, får inte 
överstiga 15. Minst fem av dem ska 
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företräda de anställda.

Or. en

Ändringsförslag 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
två gånger om året.

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
fyra gånger om året.

Or. en

Motivering

Formuleringen ”rättvis fördelning” är oklar. Representationen av intressenter inom 
intressentgruppen bör inte återskapa situationen i de flesta av kommissionens tidigare och 
befintliga intressent- och expertgrupper, där branschens egna företrädare är fler än andra 
intressenters. Varje undergrupp i intressentgruppen bör därför bestå av lika många 
företrädare. Ett kontinuerligt samråd med intressentgruppen måste garanteras, vilket inte 
skulle vara fallet med två sammanträden per år.

Ändringsförslag 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
två gånger om året.

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
fyra gånger om året.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen måste i alla hänseenden fungera på ett korrekt och rättvist sätt. Orden 
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”rättvis fördelning” måste klargöras. Ett kontinuerligt samråd med intressentgruppen måste 
garanteras, vilket inte skulle vara fallet med två sammanträden per år. 

Ändringsförslag 442
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
två gånger om året.

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
fyra gånger om året.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda minst 
två gånger om året.

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska sammanträda var tredje 
månad.

Or. en

Ändringsförslag 444
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ledamöterna i intressentgruppen för 
värdepapper och marknader ska utses av 
myndighetens tillsynsstyrelse på förslag av 

3. Ledamöterna i intressentgruppen för 
värdepapper och marknader ska utses av 
myndighetens tillsynsstyrelse på förslag av 
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relevanta intressenter. relevanta intressenter. Intressenterna ska 
aktivt delta i urvalet av deras respektive 
representanter. 

Or. en

Motivering

Det måste garanteras att intressentgruppen fungerar på ett sätt så att alla intressenter i 
gruppen i praktiken har samma villkor och möjligheter att bidra till arbetet. Detta innebär att 
företrädarna i intressentgruppen inte ska behöva vara beroende av resurser från de 
organisationer de företräder, eftersom detta skulle medföra stora skillnader i den mängd 
arbete och kvaliteten på arbetet som de olika företrädarna faktiskt kan utföra. Detta gäller för 
företrädare för anställda inom sektorn, konsumenter, små och medelstora företag m.fl. 

Ändringsförslag 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning görs mellan 
företrädare för intressenter runt om i 
gemenskapen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 446
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning görs mellan 
företrädare för intressenter runt om i 

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen se till att 
alla ledamöter som inte företräder 
professionella marknadsaktörer eller 
deras anställda redovisar alla potentiella 
intressekonflikter. Den ska även i största 
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gemenskapen. möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning görs mellan 
företrädare för intressenter runt om i 
unionen.

Or. en

Motivering

Det måste garanteras att intressentgruppen fungerar på ett sätt så att alla intressenter i 
gruppen i praktiken har samma villkor och möjligheter att bidra till arbetet. Detta innebär att 
företrädarna i intressentgruppen inte ska behöva vara beroende av resurser från de 
organisationer de företräder, eftersom detta skulle medföra stora skillnader i den mängd 
arbete och kvaliteten på arbetet som de olika företrädarna faktiskt kan utföra. Detta gäller för 
företrädare för anställda inom sektorn, konsumenter, små och medelstora företag m.fl. 

Informationstillgång är av avgörande betydelse.

Ändringsförslag 447
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning görs mellan 
företrädare för intressenter runt om i 
gemenskapen.

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk och könsmässig avvägning görs 
mellan företrädare för intressenter runt om 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 448
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska se till att 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ges tillfredsställande 

Myndigheten ska se till att 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ges tillfredsställande 
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sekretariatsstöd. sekretariatsstöd och lämplig ersättning för 
utgifter för resor och uppehälle samt 
ersättning för deltagande i 
verksamheterna till de ledamöter som inte 
skulle kunna delta utan ersättning.
EU:s budget bör också tillhandahålla 
tillräcklig finansiering för ett 
expertcentrum, där sakkunniga inom 
reglering och tillsyn av finansiella tjänster 
kan ge tekniska råd uteslutande till 
köparsidans investerare, små och 
medelstora företag och 
konsumentorganisationer, för att stödja 
deras bidrag till de berörda parternas 
rådgivande grupper. 

Or. en

Ändringsförslag 449
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska se till att 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ges tillfredsställande 
sekretariatsstöd.

Myndigheten ska se till att
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ges tillgång till all information 
och tillfredsställande sekretariatsstöd. 
Icke-professionella ledamöter ska ges 
skälig ersättning för sitt arbete.

Or. en
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Motivering

Det måste garanteras att intressentgruppen fungerar på ett sätt så att alla intressenter i 
gruppen i praktiken har samma villkor och möjligheter att bidra till arbetet. Detta innebär att 
företrädarna i intressentgruppen inte ska behöva vara beroende av resurser från de 
organisationer de företräder, eftersom detta skulle medföra stora skillnader i den mängd 
arbete och kvaliteten på arbetet som de olika företrädarna faktiskt kan utföra. Detta gäller för 
företrädare för anställda inom sektorn, konsumenter, små och medelstora företag m.fl. 

Informationstillgång är av avgörande betydelse.

Ändringsförslag 450
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En budget ska anslås till de ledamöter av 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader som företräder ideella 
organisationer. Denna budget ska 
godkännas av tillsynsstyrelsen och ska 
vara tillräcklig för att täcka utgifter för 
anordnandet och deltagandet i 
förberedande möten och beställning av 
extern forskning och externa yttranden.

Or. en

Motivering

Det måste garanteras att intressentgruppen fungerar på ett sätt så att alla intressenter i 
gruppen i praktiken har samma villkor och möjligheter att bidra till arbetet. Detta innebär att 
företrädarna i intressentgruppen inte ska behöva vara beroende av resurser från de 
organisationer de företräder, eftersom detta skulle medföra stora skillnader i den mängd 
arbete och kvaliteten på arbetet som de olika företrädarna faktiskt kan utföra. Detta gäller för 
företrädare för anställda inom sektorn, konsumenter, små och medelstora företag m.fl.
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Ändringsförslag 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämplig finansiell ersättning ska införas 
för de ledamöter av intressentgruppen 
som företräder ideella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämplig finansiell ersättning ska införas 
för de ledamöter av intressentgruppen 
som företräder ideella organisationer.

Or. en

Motivering

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. 
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Ändringsförslag 453
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ledamöterna i intressentgruppen för 
värdepapper och marknader ska förordnas 
på två och ett halvt år, varefter ett nytt 
urvalsförfarande ska ske.

4. Ledamöterna i intressentgruppen för 
värdepapper och marknader ska förordnas 
på fem år, varefter ett nytt urvalsförfarande 
ska ske.

Or. en

Ändringsförslag 454
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöter får delta under två på 
varandra följande perioder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska utses av ledamöterna.

Or. en

Motivering

För att ytterligare befästa att myndighetens intressentgrupp är oberoende av myndighetens 
styrelse bör dess ordförande utses av dess egna ledamöter och inte av myndighetens ledning.



AM\809369SV.doc 83/89 PE439.919v01-00

SV

Ändringsförslag 456
Thijs Berman

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Myndigheten ska överlämna all 
nödvändig information till 
intressentgruppen så att den kan uppfylla 
sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen är helt beroende av myndigheten när det gäller information. När 
myndigheten begär samråd bör den underlätta intressentgruppens tillgång till relevant 
information.

Ändringsförslag 457
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt
artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter, inbegripet 
för att nå fram till gemensamma 
ståndpunkter med Europeiska 
tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) 
och Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) i 
enlighet med artikel 42, med särskild 
fokus på de uppgifter som anges i
artiklarna 7 och 8.

Or. en
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Motivering

Intressentgruppen bör också när så är lämpligt kunna bidra till beslutsfattandet i fråga om 
finansiella konglomerat i de fall ett konglomerat driver en bankverksamhet och någon annan 
uppgift som hör till de europeiska tillsynsmyndigheterna, även om dess fokus även 
fortsättningsvis bör ligga på artiklarna 7 och 8.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga. Alla 
eventuella intressekonflikter hos 
ledamöterna i intressentgruppen för 
värdepapper och marknader ska 
offentliggöras när intressentgruppen 
avger yttranden och lämnar råd.

Or. en

Ändringsförslag 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7–19.

Or. en

Motivering

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
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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.

Ändringsförslag 460
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7–19.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att intressentgruppen kommer att vederbörligen rådfrågas i alla 
frågor som är av vikt för intressenterna. Bankintressentgruppen bör rådfrågas i vidare 
spektrum av frågor enligt artiklarna 7–19. 

Om dagordningen fastställs av myndigheten kommer intressentgruppen antagligen att 
överösas med irrelevanta rapporter.

Ledamöterna i de olika grupperna i intressentgruppen har olika intressen och åsikter. 
Konsumenter och andra användare bör ha rätt att lägga fram sina synpunkter, som inte 
nödvändigtvis stöds av majoriteten i intressentgruppen. 



PE439.919v01-00 86/89 AM\809369SV.doc

SV

Ändringsförslag 461
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader får avge yttranden och lämna 
råd till myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt 
artiklarna 7, 8, 9 och 10.

Or. en

Ändringsförslag 462
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska besluta om vilka frågor 
som är relevanta för samråd samt ha 
möjlighet att påverka mötenas 
dagordning. Alla företrädare i gruppen 
ska ha möjlighet att lämna bidrag. Det 
slutliga beslutet om de föreslagna 
punkterna på dagordningen ska fattas av 
intressentgruppen värdepapper och 
marknader, varvid varje undergrupp ska 
ha rätt att få sina föreslagna punkter 
uppförda på dagordningen. Varje 
undergrupp i intressentgruppen ska till 
myndigheten ha rätt att lägga fram 
synpunkter och råd, som inte 
nödvändigtvis stöds av majoriteten i 
intressentgruppen. 

Or. en
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Motivering

Ledamöterna i intressentgruppen har olika intressen och åsikter. Konsumenter och andra 
användare bör ha rätt att lägga fram sina synpunkter, som inte nödvändigtvis stöds av 
majoriteten i intressentgruppen. I annat fall riskerar man att blockera arbetet i gruppen.

Ändringsförslag 463
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska besluta om vilka frågor 
som är relevanta för samråd samt ha 
möjlighet att påverka mötenas 
dagordning. Alla företrädare i gruppen 
ska ha möjlighet att lämna bidrag. Det 
slutliga beslutet om de föreslagna 
punkterna på dagordningen ska fattas av 
intressentgruppen, varvid varje 
undergrupp ska ha rätt att få sina 
föreslagna punkter uppförda på 
dagordningen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att intressentgrupper kommer att vederbörligen rådfrågas i alla frågor 
som är av vikt för intressenterna. Bankintressentgruppen bör rådfrågas i vidare spektrum av 
frågor enligt artiklarna 7–19. 

Om dagordningen fastställs av myndigheten kommer intressentgruppen antagligen att 
överösas med irrelevanta rapporter.

Ledamöterna i de olika grupperna i intressentgruppen har olika intressen och åsikter. 
Konsumenter och andra användare bör ha rätt att lägga fram sina synpunkter, som inte 
nödvändigtvis stöds av majoriteten i intressentgruppen. 



PE439.919v01-00 88/89 AM\809369SV.doc

SV

Ändringsförslag 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen ska avgöra vilka frågor 
som är relevanta för rådgivning och 
uttala sig om dagordningen för 
sammanträdena.

Or. en

Ändringsförslag 465
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje undergrupp i intressentgruppen ska 
till myndigheten ha rätt att lägga fram 
synpunkter och råd, som inte 
nödvändigtvis stöds av majoriteten i 
intressentgruppen. 

Or. en

Motivering

It must be ensured that the stakeholder group will be properly consulted on all issues relevant 
to stakeholders. The Banking Stakeholder Group should be consulted on a broader range of 
tasks described from Article 7 to Article 19. 

If the agenda is set by the Authority, it will probably swamp the stakeholder group with 
reports which are not relevant.

The stakeholder groups by virtue of the membership will have diverse interests and opinions. 
Consumers and other users should be allowed to provide their opinion which will not 
necessarily be the opinion of the majority of the stakeholder group. 
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Ändringsförslag 466
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska själv anta sin arbetsordning.

6. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska själv anta sin arbetsordning
på grundval av en överenskommelse med 
två tredjedelars majoritet bland sina 
ledamöter.

Or. en

Motivering

Det finns sannolikt många olika åsikter inom intressentgruppen och därför är det viktigt att 
en kraftfull arbetsordning fastställs från början. Detta uppnås bäst med stöd av två 
tredjedelars majoritet. Samtidigt undviker man att vissa företrädare för intressentgruppen 
dominerar beslutsfattandet.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska själv anta sin arbetsordning.

6. Intressentgruppen för värdepapper och 
marknader ska själv anta sin arbetsordning 
och utse en ordförande bland sina 
ledamöter.

Or. en


