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Ændringsforslag 468
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
på nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar. I den pågældende 
beslutning fra myndigheden skal det 
fremgå, at det finanspolitiske ansvar ikke 
berøres.

Or. en

Begrundelse

Statens finanspolitiske ansvar må under ingen omstændigheder blive berørt af ESMA's 
aktiviteter. Formålet med den foreslåede tilføjelse er at forstærke dette princip. Ved at 
indsætte en sådan klausul i ESMA's beslutning skal myndigheden hver gang overveje og 
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analysere, hvorvidt dens beslutning griber ind i medlemsstatens finanspolitiske ansvar.

Ændringsforslag 470
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at det finansielle 
system internaliserer sine omkostninger 
set i et cyklisk perspektiv, og at 
beslutninger truffet i henhold til artikel 10 
og 11 ikke på nogen måde indvirker 
direkte på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke
indvirker direkte og i betydelig grad på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en
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Ændringsforslag 472
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
indvirker direkte på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal have bindende beføjelser til "bilæggelse af tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder" og "hastebeslutninger". Sikkerhedsklausulerne for medlemsstaterne over 
for myndighedens beslutninger bør være begrænsede og generelt følge reglen om "overhold 
eller forklar". Sikkerhedsklausuler må ikke blive et potentielt smuthul.

Ændringsforslag 473
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
indvirker direkte på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).
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Ændringsforslag 474
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
indvirker direkte eller indirekte på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens foranstaltninger må ikke bringe medlemsstaternes finanspolitiske 
uafhængighed i fare.

Ændringsforslag 475
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 eller 11 ikke 
på nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, evt. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være omfattet, 
eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.
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Ændringsforslag 476
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en 
beslutning truffet i henhold til artikel 11 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest en måned efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden og Kommissionen, 
at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, evt. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være omfattet, 
eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 477
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en 
beslutning truffet i henhold til artikel 11 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest en måned efter, at den
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden og Kommissionen, 
at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 478
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
en måned efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

2. Hvis en medlemsstat ikke godkender en 
beslutning truffet i henhold til artikel 11,
stk. 3, fordi den indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar, skal den senest en 
måned efter, at den kompetente myndighed 
er blevet underrettet om myndighedens 
beslutning, meddele myndigheden,
Kommissionen og Europa-Parlamentet, at 
den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 479
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
en måned efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
10 arbejdsdage efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
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beslutningen. beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
en måned efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
10 arbejdsdage efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
en måned efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
20 arbejdsdage efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
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myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 482
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, evt. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være omfattet, 
eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 483
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 484
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse gør medlemsstaten rede 
for, hvorfor og på grundlag af en 
konsekvensanalyse i hvor høj grad
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 485
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart
rede for, hvorfor og på hvilken måde
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse gør medlemsstaten rede 
for, hvorfor og på grundlag af en 
konsekvensanalyse i hvor høj grad
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.
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Or. en

Ændringsforslag 486
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart
rede for, hvorfor og på hvilken måde
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse gør medlemsstaten rede 
for, hvorfor og på grundlag af en 
konsekvensanalyse i hvor høj grad
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal have bindende beføjelser til "bilæggelse af tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder" og "hastebeslutninger". Sikkerhedsklausulerne for medlemsstaterne over 
for myndighedens beslutninger bør være begrænsede og generelt følge reglen om "overhold 
eller forklar". Sikkerhedsklausuler må ikke blive et potentielt smuthul.

Ændringsforslag 487
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse kan medlemsstaten gøre
rede for, på hvilken måde beslutningen 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er kompetente til at vurdere deres egne finanspolitiske forpligtelser.
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Ændringsforslag 488
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I et sådant tilfælde suspenderes 
myndighedens beslutning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, evt. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være omfattet, 
eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 489
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I et sådant tilfælde suspenderes 
myndighedens beslutning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).
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Ændringsforslag 490
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter meddelelsen fra 
medlemsstaten meddeler myndigheden 
medlemsstaten, om den fastholder sin 
beslutning, eller om den ændrer den eller 
trækker den tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, evt. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være omfattet, 
eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 491
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter meddelelsen fra 
medlemsstaten meddeler myndigheden 
medlemsstaten, om den fastholder sin 
beslutning, eller om den ændrer den eller 
trækker den tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).
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Ændringsforslag 492
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 493
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, evt. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være omfattet, 
eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.
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Ændringsforslag 494
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet en afgørelse med flertallet af 
de afgivne stemmer på et af sine møder 
senest to måneder, efter at myndigheden 
har underrettet medlemsstaten som anført 
i ovenstående afsnit, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes.

Or. en

Ændringsforslag 495
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal,
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet en afgørelse med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Union og i artikel 3 i protokol nr. 36 om 
overgangsbestemmelser, som er vedlagt 
traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på et af sine møder senest 
to måneder efter at myndigheden har 
underrettet medlemsstaten som anført i 
ovenstående afsnit.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
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diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet en afgørelse med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Union og i artikel 3 i protokollen (nr. 36) 
om overgangsbestemmelser, som er 
vedlagt traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på et af sine 
møder senest to måneder efter at 
myndigheden har underrettet 
medlemsstaten i henhold til afsnit 4.

Or. en

Ændringsforslag 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. artikel 16 i traktaten om Den 
Europæiske Union, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. artikel 16 i traktaten om Den 
Europæiske Union, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at fjerne usikkerheden i alle tilfælde, hvor Rådet 
ikke vil træffe nogen afgørelse inden for perioden på to måneder. Den manglende aktivitet på 
et så vigtigt område som medlemsstaternes finanspolitiske ansvar må ikke medføre negative 
konsekvenser for medlemsstaten. Derfor foreslås det, at den anfægtede beslutning fra 
myndigheden anses for bortfaldet, når de to måneder, inden for hvilke Rådet skulle fremsætte 
sin udtalelse, er gået.

Ændringsforslag 499
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
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for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, EVT. med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 500
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, ophører 
suspensionen af den pågældende 
beslutning øjeblikkeligt.

Or. en



PE439.931v01-00 20/87 AM\809655DA.doc

DA

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at fjerne usikkerheden i alle tilfælde, hvor Rådet 
ikke vil træffe nogen afgørelse inden for perioden på to måneder. Den manglende aktivitet på 
et så vigtigt område som medlemsstaternes finanspolitiske ansvar må ikke medføre negative 
konsekvenser for medlemsstaten. Derfor foreslås det, at den anfægtede beslutning fra 
myndigheden anses for bortfaldet, når de to måneder, inden for hvilke Rådet skulle fremsætte 
sin udtalelse, er gået.

Ændringsforslag 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

Trækker Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning tilbage, eller 
træffer det ikke afgørelse inden for en frist 
på to måneder, tilbagekaldes suspensionen 
af den pågældende beslutning øjeblikkeligt.

Or. en

Ændringsforslag 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har Rådet ikke truffet afgørelse inden for 
to måneder, skal beslutningen ophøre.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at fjerne usikkerheden i alle tilfælde, hvor Rådet 
ikke vil træffe nogen afgørelse inden for perioden på to måneder. Den manglende aktivitet på 
et så vigtigt område som medlemsstaternes finanspolitiske ansvar må ikke medføre negative 
konsekvenser for medlemsstaten. Derfor foreslås det, at den anfægtede beslutning fra 
myndigheden anses for bortfaldet, når de to måneder, inden for hvilke Rådet skulle fremsætte 
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sin udtalelse, er gået.

Ændringsforslag 504
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finder en medlemsstat, at en 
beslutning truffet i henhold til artikel 10, 
stk. 2, indvirker på dens finanspolitiske 
ansvar, kan den senest tre arbejdsdage 
efter, at den kompetente myndighed er 
blevet underrettet om myndighedens 
beslutning, meddele myndigheden, 
Kommissionen og Rådet, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 505
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest tre arbejdsdage efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden, Kommissionen og 

3. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest to arbejdsdage efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden, Kommissionen og 
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Rådet, at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

Rådet, at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 506
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
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finanspolitiske ansvar. finanspolitiske ansvar. I et sådant tilfælde 
suspenderes myndighedens beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 508
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden ophæver sin beslutning 
eller giver en forklaring på, hvorfor den 
fastholder den.

Or. en

Begrundelse

I denne eksorbitante klausul kræves det, at myndighedens beføjelser begrænses til en 
"overhold-eller-forklar"-mekanisme, navnlig med hensyn til ESA'ernes uafhængighed.

Ændringsforslag 509
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
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bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 510
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet træffer en afgørelse med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Union og i artikel 3 i protokollen (nr. 36) 
om overgangsbestemmelser, som er 
vedlagt traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på et af sine 
møder senest to måneder efter at 
myndigheden har underrettet 
medlemsstaten som anført i ovenstående 
afsnit.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. artikel 16 i traktaten om Den 
Europæiske Union, om, hvorvidt 
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fastholdes eller trækkes tilbage. myndighedens beslutning fastholdes.

Or. en

Ændringsforslag 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. artikel 16 i traktaten om Den 
Europæiske Union, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning trækkes 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Beslutninger truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, er af en ganske særlig karakter, eftersom de 
vil blive truffet i "krisesituationer". Derfor er det under hensyntagen til forholdene 
vedrørende og den professionelle karakter af ESMA's beslutning berettiget at introducere 
strengere regler for tilbagekaldelse af en sådan beslutning. Man skal også huske på, at det 
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kun bliver muligt at udstede sådanne beslutninger, hvis det først er erklæret, at "der 
foreligger en krisesituation".

Ændringsforslag 514
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

udgår

Or. en

Begrundelse

I denne eksorbitante klausul kræves det, at myndighedens beføjelser begrænses til en 
"overhold-eller-forklar"-mekanisme, navnlig med hensyn til ESA'ernes uafhængighed.

Ændringsforslag 515
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).
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Ændringsforslag 516
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for fem
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen og rent faktisk blokere for ESMA's aktiviteter vedrørende 
bilæggelse af eventuelle tvister (f.eks. indførelse af finansielle krav til koncerner på tværs af 
grænserne - søjle II-krav i almindelighed).

Ændringsforslag 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være trukket tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 518
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden myndigheden træffer de i artikel 
9, stk. 6, artikel 10, stk. 2 og 3, og artikel 

1. Inden myndigheden træffer de i denne 
forordning omhandlede beslutninger,
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11, stk. 3 og 4, omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til sagens hastende 
karakter, kompleksitet og potentielle 
konsekvenser, en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til kompleksiteten og konsekvenserne af en foranstaltning og ikke 
kun det forhold, at sagen haster, når man fastlægger en tidsplan.

Ændringsforslag 519
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutninger, der træffes af 
myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 
11, offentliggøres med angivelse af den 
berørte kompetente myndighed eller den 
berørte deltager på det finansielle marked 
og hovedindholdet af beslutningen under 
hensyntagen til den legitime interesse, som 
deltagere på det finansielle marked har i at 
beskytte deres forretningshemmeligheder.

5. Beslutninger, der træffes af 
myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 
11, offentliggøres med angivelse af den 
berørte kompetente myndighed eller den 
berørte deltager på det finansielle marked 
og hovedindholdet af beslutningen, 
medmindre offentliggørelsen er i strid 
med hensynet til den legitime interesse, 
som deltagere på det finansielle marked har 
i at beskytte deres 
forretningshemmeligheder, eller kan 
bringe stabiliteten af hele eller en del af 
det finansielle system i Fællesskabet i 
alvorlig fare.

Or. en
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Ændringsforslag 520
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formanden, der ikke har stemmeret a) seks medlemmer af bestyrelsen, 
herunder formanden

Or. en

Begrundelse

Som i BCE skal tilsynsrådet have en kvote af "uafhængige" medlemmer, dvs. som ikke er 
forbundet med de nationale myndigheder.

Ændringsforslag 521
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formanden, der ikke har stemmeret a) formanden, der har den afgørende 
stemme

Or. en

Ændringsforslag 522
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) næstformanden har den afgørende 
stemme, hvis han erstatter formanden

Or. en
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Ændringsforslag 523
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lederen af den kompetente myndighed i 
hver af medlemsstaterne. Hvis der er mere 
end én kompetent myndighed i en
medlemsstat, vælger myndighederne én af
lederne til at repræsentere dem i 
tilsynsrådet

b) lederen af den kompetente myndighed i 
hver af medlemsstaterne. Når der er mere 
end én kompetent myndighed på det 
område, hvor medlemsstaten er ansvarlig 
for gennemførelsen af EU-lovgivningen, 
er lederne af disse organisationer fælles 
repræsentanter i tilsynsrådet og beslutter 
indbyrdes, hvordan de vil udøve deres 
repræsentation, inklusive stemmer i 
henhold til artikel 29, som er delt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage højde for, at nogle medlemsstater har mere end én national myndighed 
med ansvar for en sektor. Når dette er tilfældet, skal der indføres en procedure, der giver 
lederen af den mest relevante nationale tilsynsmyndighed mulighed for at stemme.

Ændringsforslag 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) to repræsentanter fra 
Interessentgruppen for Værdipapirer og 
Markeder som skal være uden stemmeret.
Højest en af dem må være repræsentant 
for de professionelle markedsdeltagere 
eller deres medarbejdere.

Or. en
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Ændringsforslag 525
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 
myndigheder, der er parter i tvisten.

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et uafhængigt panel bestående af 
formanden og fire medlemmer af 
tilsynsrådet. Formanden vælger panelets 
medlemmer blandt tilsynsrådets 
medlemmer. Ingen af panelmedlemmerne 
fra tilsynsrådet må komme fra en national 
tilsynsmyndighed, der er en del af tvisten, 
og de må heller ikke have interesser i 
konflikten.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide panelet for at sikre en bredere repræsentation af holdninger ved 
beslutningstagningen.

Ændringsforslag 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 
myndigheder, der er parter i tvisten.

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, og to 
personer fra en liste over eksperter, som 
føres af formanden. Ingen af 
panelmedlemmerne fra tilsynsrådet må 
komme fra en national tilsynsmyndighed, 
der er en del af tvisten, og de må heller 
ikke have interesser i konflikten. Panelet 
træffer en beslutning med simpelt flertal.
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Or. en

Ændringsforslag 527
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 
myndigheder, der er parter i tvisten.

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
formanden for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 
myndigheder, der er parter i tvisten.

Or. en

Ændringsforslag 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Panelets sammensætning skal være 
afbalanceret og afspejle EU som helhed.
Mandaterne skal være overlappende, og 
der skal indføres en hensigtsmæssig 
rotationsordning.

Or. en
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Ændringsforslag 529
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af tilsynsrådet og deres 
personale bør ikke have arbejdet for eller 
leveret tjenesteydelser til finansielle 
institutioner i de tre foregående år eller 
gøre dette i tre år efter, at de er fratrådt 
deres ansvarsområde hos myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 530
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, EU's institutioner og 
andre offentlige eller private organer skal 
afholde sig fra forsøg på at påvirke 
medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen 
af deres myndighedsrelaterede opgaver
for at undgå interessekonflikter og sikre 
deres uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 531
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsrådet udpeger formanden. 3. Tilsynsrådet udpeger formanden og 
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næstformanden.

Or. en

Ændringsforslag 532
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra 
bestyrelsen årsberetningen om 
myndighedens virksomhed på grundlag af 
det i artikel 38, stk. 7, omhandlede udkast 
til årsberetning og fremsender senest den 
15. juni nævnte rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, 
Revisionsretten og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.
Rapporten offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 533
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 534
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med simpelt flertal 
af sine medlemmer i henhold til princippet 
om, at alle medlemmer har én stemme. 
Tilsynsrådet træffer beslutninger med 
kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. 
artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Union, for de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI og uanset første 
sætning i nærværende underafsnit.

Or. en

Ændringsforslag 535
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet træffer beslutninger med 
simpelt flertal af sine medlemmer i 
henhold til princippet om, at alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet består af anerkendte eksperter inden for deres områder, og beslutninger bør 
således altid træffes på grundlag af princippet om, at alle medlemmers stemme har samme 
værdi. Det er ikke nødvendigt at kræve kvalificeret flertal, for at EBA kan nå sine mål. Simpelt 
flertal på lige vilkår sikrer ligebehandling af alle ekspertudtalelser.
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Ændringsforslag 536
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet træffer beslutninger med 
simpelt flertal af sine medlemmer i 
henhold til princippet om, at alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en

Begrundelse

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Ændringsforslag 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med simpelt flertal 
af sine medlemmer.

Or. en
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Justification

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.

Ændringsforslag 538
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16 i 
traktaten om Den Europæiske Union, i de 
i artikel 7 og 8 omhandlede tilfælde og i 
forbindelse med alle foranstaltninger og 
beslutninger i henhold til kapitel VI.
Tilsynsrådet træffer alle andre 
beslutninger med simpelt flertal, og alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en

Ændringsforslag 539
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16 i 
traktaten om Den Europæiske Union og i 
artikel 3 i protokollen (nr. 36) om 
overgangsbestemmelser, som er vedlagt 
traktaten om Den Europæiske Union og 
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henhold til kapitel VI. traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i de i artikel 7 til 11
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

Or. en

Justification

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

Ændringsforslag 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

udgår

Or. en
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Justification

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.

Ændringsforslag 541
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet består af anerkendte eksperter inden for deres områder, og beslutninger bør 
således altid træffes på grundlag af princippet om, at alle medlemmers stemme har samme 
værdi. Det er ikke nødvendigt at kræve kvalificeret flertal, for at EBA kan nå sine mål. Simpelt 
flertal på lige vilkår sikrer ligebehandling af alle ekspertudtalelser.

Ændringsforslag 542
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

Med hensyn til beslutninger i medfør af 
artikel 11, stk. 3, anses den beslutning, 
der foreslås af panelet, for vedtaget, hvis 
den godkendes med simpelt flertal af 
medlemmerne af tilsynsrådet.
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Or. en

Ændringsforslag 543
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16 i 
traktaten om Den Europæiske Union, for 
de i artikel 7 og 8 omhandlede tilfælde og 
i forbindelse med alle foranstaltninger og 
beslutninger i henhold til kapitel VI.

Or. en

Justification

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Ændringsforslag 544
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

1. Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer i henhold til princippet om, at 
alle medlemmer har én stemme.
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Or. en

Ændringsforslag 545
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden, 
en repræsentant for Kommissionen og fire
medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra 
sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af seks 
uafhængige medlemmer, som udpeges i 
fællesskab med stats- eller 
regeringscheferne.

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen bør sammensættes af uafhængige medlemmer udpeget i fællesskab med stats-
eller regeringscheferne (som hovedbestyrelse for BCE).

Ændringsforslag 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden,
en repræsentant for Kommissionen og fire
medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra 
sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden 
og seks medlemmer, som tilsynsrådet 
vælger fra sin midte.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal være så uafhængig som muligt. Derfor skal Kommissionens indflydelse på denne 
myndigheds aktiviteter begrænses. Formålet med ændringsforslaget er at fjerne 
Kommissionens repræsentant fra ESMA's bestyrelse. Tilsynsmyndighederne skal selv føre 
kontrol med ESMA. Kommissionens repræsentants deltagelse i ESMA's tilsynsråd som 
medlem uden stemmeret er nok til at sikre behørig udveksling af oplysninger mellem 
Kommissionen og ESMA samt behørig kommunikation mellem dem.
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Ændringsforslag 547
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden, 
en repræsentant for Kommissionen og fire
medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra 
sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden
og fem medlemmer, som tilsynsrådet 
vælger fra sin midte.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal være så uafhængig som muligt. Derfor skal Kommissionens indflydelse på denne 
myndigheds aktiviteter begrænses. Formålet med ændringsforslaget er at fjerne 
Kommissionens repræsentant fra ESMA's bestyrelse. Tilsynsmyndighederne skal selv føre 
kontrol med ESMA. Kommissionens repræsentants deltagelse i ESMA's tilsynsråd som 
medlem uden stemmeret er nok til at sikre behørig udveksling af oplysninger mellem 
Kommissionen og ESMA samt behørig kommunikation mellem dem.

Ændringsforslag 548
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert medlem, bortset fra formanden, har 
en suppleant, som kan repræsentere 
bestyrelsesmedlemmet, hvis dette er 
forhindret i at deltage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen bør sammensættes af uafhængige medlemmer udpeget i fællesskab med stats-
eller regeringscheferne (som hovedbestyrelse for BCE).
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Ændringsforslag 549
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert medlem, bortset fra formanden, har 
en suppleant, som kan repræsentere 
bestyrelsesmedlemmet, hvis dette er 
forhindret i at deltage.

Hvert medlem har en suppleant, som kan 
repræsentere bestyrelsesmedlemmet, hvis 
dette er forhindret i at deltage. Formanden 
kan repræsenteres af næstformanden og 
medlemmer i form af suppleanter, der er 
udpeget i henhold til artikel 25, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 550
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemmer, som tilsynsrådet har 
valgt, har en mandatperiode på 2½ år. 
Denne periode kan forlænges én gang.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen bør sammensættes af uafhængige medlemmer udpeget i fællesskab med stats-
eller regeringscheferne (som hovedbestyrelse for BCE).

Ændringsforslag 551
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør deltager i Den administrerende direktør og en 



PE439.931v01-00 44/87 AM\809655DA.doc

DA

bestyrelsens møder uden stemmeret. repræsentant fra Kommissionen deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 552
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der afholdes ordinære møder mindst to 
gange om året.

Der afholdes møder mindst forud for hvert 
møde i tilsynsrådet og så ofte, som det må 
anses for nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 553
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hverken medlemsstater, EU-institutioner 
eller -organer eller noget andet offentligt 
eller privat organ skal forsøge at påvirke 
medlemmerne af bestyrelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 554
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af tjenestemandsvedtægten, der 
er omhandlet i artikel 54, er 
medlemmerne af bestyrelsen efter deres 
fratræden fortsat forpligtet til at udvise 
hæderlighed og tilbageholdenhed med 
hensyn til overtagelse af visse hverv eller 
opnåelse af visse fordele.

Or. en

Ændringsforslag 555
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bestyrelsen vedtager efter høring af 
tilsynsrådet årsberetningen om 
myndighedens virksomhed på grundlag af 
det i artikel 38, stk. 7, omhandlede udkast 
til årsberetning og fremsender senest den 
15. juni nævnte rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, 
Revisionsretten og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
Rapporten offentliggøres.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 556
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen udpeger og afsætter 
medlemmerne af klagenævnet i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, 
og stk. 5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 557
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden repræsenteres af en 
formand, som er en fuldtidsansat, 
uafhængig fagkyndig.

1. Myndigheden repræsenteres af en 
formand og en næstformand, som er 
fuldtidsansatte og uafhængige
fagkyndige.

Or. en

Ændringsforslag 558
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Næstformanden fungerer som suppleant 
for formanden og er også ansvarlig for 
eksterne forbindelser til det fælles udvalg, 
ESRB og internationale organer.

Or. en
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Ændringsforslag 559
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på 
grundlag af sine kvalifikationer, sit 
kendskab til deltagere på det finansielle 
marked og finansielle markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

2. Formanden udpeges af Europa-
Parlamentet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til deltagere 
på det finansielle marked og finansielle 
markeder samt relevant erfaring med 
finansielt tilsyn og regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure, som forvaltes af 
tilsynsrådet, der udvælger de tre stærkeste 
kandidater til vurdering i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 560
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på 
grundlag af sine kvalifikationer, sit 
kendskab til deltagere på det finansielle 
marked og finansielle markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

2. Formanden og næstformanden udpeges 
af tilsynsrådet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til deltagere 
på det finansielle marked og finansielle 
markeder samt relevant erfaring med 
finansielt tilsyn og regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 561
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før udpegelsen skal den kandidat, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet.

Før udpegelsen skal de tre kandidater, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet, som udnævner en af 
dem til formand.

Or. en

Ændringsforslag 562
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før udpegelsen skal den kandidat, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet.

Før udpegelsen skal de kandidater, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 563
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en 
suppleant, som kan varetage formandens 
opgaver i dennes fravær.

I tilfælde af formandens og 
næstformandens fravær vælger 
tilsynsrådet også fra sin midte en 
midlertidig afløser, som kan varetage 
formandens eller næstformandens opgaver 
i deres fravær.
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Or. en

Ændringsforslag 564
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af tjenestemandsvedtægten, der 
er omhandlet i artikel 54, er formanden 
efter sin fratræden fortsat forpligtet til at 
udvise hæderlighed og tilbageholdenhed 
med hensyn til overtagelse af visse hverv 
eller opnåelse af visse fordele.

Or. en

Ændringsforslag 565
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rapporten skal ud over oplysningerne 
omhandlet i artikel 7a, 8, 9, 10, 11a og 18 
indeholde oplysninger om 
anvendelsesområdet for samspillet mellem 
myndigheden og Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici og, hvis det er relevant, 
en reaktion på udtalelser og vurderinger 
fra interessentgruppen for banker. Den 
skal også indeholde alle relevante 
oplysninger, som Europa-Parlamentet 
anmoder om på ad hoc-basis.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESA'en også bliver gjort mere formelt ansvarlig i forhold til 
interessentgruppen og Parlamentet med henblik på at sikre, at demokratiske hensyn og 
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hensyn til interessenter anerkendes.

Ændringsforslag 566
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udpeges af 
tilsynsrådet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til deltagere 
på det finansielle marked og finansielle
markeder samt relevant erfaring med 
finansielt tilsyn og regulering og 
ledelseserfaring efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

2. Den administrerende direktør udpeges af 
tilsynsrådet efter forslag fra bestyrelsen på 
grundlag af sine kvalifikationer, sit 
kendskab til deltagere på det finansielle 
marked og finansielle markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
regulering og ledelseserfaring efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 567
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de sidste ni måneder inden udgangen af 
den administrerende direktørs femårige 
mandatperiode foretager tilsynsrådet en 
evaluering.

4. I de sidste ni måneder inden udgangen af 
den administrerende direktørs femårige 
mandatperiode foretager bestyrelsen en 
evaluering.

Or. en
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Ændringsforslag 568
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved evalueringen lægger tilsynsrådet især 
vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

Or. en

Ændringsforslag 569
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsrådet kan under hensyntagen til 
evalueringen forlænge den administrative 
direktørs mandatperiode én gang.

Bestyrelsen kan under hensyntagen til 
evalueringen forlænge den administrative 
direktørs mandatperiode én gang.

Or. en

Ændringsforslag 570
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør kan kun 
afsættes efter beslutning truffet af 
tilsynsrådet.

5. Den administrerende direktør kan kun 
afsættes efter beslutning truffet af 
tilsynsrådet og efter forslag fra 
bestyrelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 571
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør bør ikke 
have arbejdet for eller leveret 
tjenesteydelser til finansielle institutioner 
i de tre foregående år eller gøre dette i tre 
år efter, at denne er fratrådt sit 
ansvarsområde hos myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 572
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af tjenestemandsvedtægten, der 
er omhandlet i artikel 54, er den 
administrerende direktør efter sin 
fratræden fortsat forpligtet til at udvise 
hæderlighed og tilbageholdenhed med 
hensyn til overtagelse af visse hverv eller 
opnåelse af visse fordele.

Or. en

Ændringsforslag 573
Peter Skinner

Forslag til forordning
Kapitel IV – afdeling 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DET FÆLLES UDVALG AF
EUROPÆISKE 

DEN EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHED (FÆLLES 
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TILSYNSMYNDIGHEDER RÅDGIVENDE UDVALG)
(Denne ændring gælder for hele teksten)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastlægge, at Det Fælles Udvalg også er et rådgivende organ inden for 
ESA'en samt mellem ESA'erne og ESRB.

Ændringsforslag 574
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed nedsættes der et fælles udvalg
af europæiske tilsynsmyndigheder.

1. Hermed nedsættes Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (fælles rådgivende 
udvalg) ("det fælles rådgivende udvalg") 
nedsættes og får hovedkvarter i Bruxelles.

Or. en

Begrundelse

Præciserer betydningen af Det Fælles Udvalg og etablerer en permanent base for dets 
permanente sekretariat på et for ESFS geografisk centralt sted.

Ændringsforslag 575
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed nedsættes der et fælles udvalg 
af europæiske tilsynsmyndigheder.

1. Hermed nedsættes det fælles udvalg af 
europæiske tilsynsmyndigheder (fælles 
udvalg) ("Det Fælles Udvalg"), som skal 
have hovedkvarter i Frankfurt.

Or. en
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Begrundelse

For at gøre det mere effektivt bør det fælles udvalg af europæiske tilsynsmyndigheder (Det 
Fælles Udvalg) have samme base som hver af myndighederne for at skabe stordriftsfordele, 
og det bør være der, hvor ESRB placeres: Frankfurt.

Ændringsforslag 576
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng og læring med 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder), navnlig 
hvad angår:
- finansielle konglomerater

- regnskabsføring og revision

- mikroanalyser med henblik på finansiel 
stabilitet
- detailinvesteringsprodukter

- foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
- udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det fælles udvalg bør have den yderligere rolle at forbedre kvaliteten og sammenhængen af 
informationsstrømmen mellem ESA'erne og ESRB og forholdet mellem ESA'ernes og ESRB's 



AM\809655DA.doc 55/87 PE439.931v01-00

DA

sekretariater.

Ændringsforslag 577
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng inden for alle 
søjlerne i Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed, navnlig hvad angår:

- finansielle konglomerater
- regnskabsføring og revision
- mikroanalyser med henblik på finansiel 
stabilitet
- detailinvesteringsprodukter
- foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
- udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 578
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 2. Det fælles udvalg fungerer som et 
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forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med de andre 
ESA'er, navnlig hvad angår:

- finansielle konglomerater
- regnskabsføring og revision
- mikroanalyser med henblik på finansiel 
stabilitet
- detailinvesteringsprodukter
- foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
- udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det fælles udvalg udvikler yderligere områder for en fælles indsats. Derfor foreslås det, at 
der fastlægges en række områder for samarbejde i bestemmelserne. De konstituerede udvalg 
træffer endelige beslutninger på grundlag af Det Fælles Udvalgs forberedende arbejde.

Ændringsforslag 579
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed. Det 
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Europæiske Banktilsynsmyndighed. skal også sikre en tværsektoriel
tilsynssammenhæng og samarbejde, 
navnlig hvad angår:
- finansielle konglomerater
- regnskabsføring og revision
- mikroanalyser med henblik på finansiel 
stabilitet
- detailinvesteringsprodukter
- foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
- udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 580
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som 
overordnet struktur af ESFS, hvor 
myndigheden skal indgå i et regelmæssigt 
og tæt samarbejde og sikre tværsektoriel 
sammenhæng med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 581
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden bidrager med 
tilstrækkelige ressourcer til den 
administrative bistand til Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder. Den omfatter 
udgifter til personale, administration, 
infrastruktur og drift.

3. Det Fælles Udvalg skal have et 
permanent sekretariat med et 
udstationeret personale fra de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder.
Myndigheden bidrager med tilstrækkelige 
ressourcer til udgifter til administration, 
infrastruktur og drift.

Or. en

Begrundelse

Et permanent sekretariat vil gøre det muligt for Det Fælles Udvalg at udføre de roller, det 
har fået tildelt, mere effektivt og med tiden give mulighed for flere roller. Endvidere bør det 
skabe tværsektoriel læring og en fælles tilsynskultur hos sekretariatet, der er udstationeret fra 
de tre ESA'er.

Ændringsforslag 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. 5. Kun de tilsynsmyndigheder, som er 
omfattet af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem, har ret til at føre 
tilsyn med finansieringsinstitutter, der 
driver virksomhed i EU.

Or. en
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Ændringsforslag 583
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 a
I tilfælde hvor et betydeligt 
grænseoverskridende finansieringsinstitut 
rækker ind over flere forskellige sektorer 
skal de europæiske tilsynsmyndigheder 
(Det Fælles Udvalg) afgøre, hvilken 
europæisk tilsynsmyndighed der skal 
fungere som ledende tilsynsmyndighed 
og/eller vedtage bindende beslutninger for 
at løse problemer mellem de europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det anbefalede ændringsforslag er rettet mod at give finansielle konglomerater retssikkerhed 
i tilfælde af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 584
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af 
formanden og af formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og, 
hvis det er relevant, af formanden for et i 
henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

1. Det fælles udvalg er sammensat af en 
uafhængig formand, en uafhængig 
næstformand og af formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og, 
hvis det er relevant, af formanden for et i 
henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

Or. en
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Ændringsforslag 585
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af 
formanden og af formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
og, hvis det er relevant, af formanden for et 
i henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

1. Det fælles udvalg skal have en 
bestyrelse sammensat af formanden og af 
formændene for De Europæiske
Tilsynsmyndigheder og, hvis det er 
relevant, af formanden for et i henhold til 
artikel 43 nedsat underudvalg.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere Det Fælles Udvalgs struktur bedre, herunder at udstyre det med 
en bestyrelse bestående af lederne af de tre ESA'er.

Ændringsforslag 586
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør, 
Kommissionen og ESRB indbydes til at 
deltage i møderne i Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 
i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

2. Den administrerende direktør, en 
repræsentant fra Kommissionen og ESRB 
indbydes til at deltage i møderne i 
bestyrelsen for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 
i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

Or. en
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Ændringsforslag 587
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder udpeges 
én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

3. Formanden for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder udpeges 
én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.
Formanden for Det Fælles Udvalg skal 
være næstformand for Det Europæiske 
Råd for Systemiske Risici.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESA'ernes ekspertise på mikroplan får tilstrækkelig vægt inden for ESRB. 
Det er endvidere vigtigt, at ESRB ikke er for fokuseret på banker, og at bankvæsen, forsikring 
og værdipapirer er tilstrækkeligt repræsenteret af en formand fra Det Fælles Udvalg, som kan 
repræsentere alle tre sektorer.

Ændringsforslag 588
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder mødes mindst én gang 
hver anden måned.

Bestyrelsen for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder mødes 
mindst én gang hver anden måned.

Or. en
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Ændringsforslag 589
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42a
Det Fælles Udvalg overvåger og 
koordinerer tilsynskollegierne, der fører 
tilsyn med de store grænseoverskridende 
finansielle institutioner, der betragtes som 
systemisk vigtige.
Listen over systemisk vigtige finansielle 
institutioner i henhold til 
anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, er 
defineret af ESRB i tæt samarbejde med 
Det Fælles Udvalg.
Det Fælles Udvalg kan beslutte at 
overtage de direkte ansvarsområder og 
beføjelser, som myndigheden har fået 
tildelt for individuelle finansielle 
institutioner i denne forordning, efter 
behørig høring af de institutioner, der 
føres tilsyn med, samt de berørte 
myndigheders bestyrelser og 
interessentgrupper, især i tilfælde af 
finansielle konglomerater og institutioner, 
som opererer på tværs af landegrænserne 
inden for mere end en myndigheds 
kompetenceområde.

Or. en

Ændringsforslag 590
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter, 

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter.
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som er personer med relevant viden og 
erfaring, men omfatter ikke personale hos 
de kompetente myndigheder eller andre
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som er involveret 
i myndighedens aktiviteter.

Det skal bestå af personer med et godt 
omdømme og med dokumenteret relevant 
viden og faglig ekspertise, herunder 
erfaring med tilsyn på tilstrækkeligt højt
niveau inden for bankvæsen, forsikring 
og arbejdsmarkedspensionsordninger, 
værdipapirmarkeder eller andre
finansielle tjenesteydelser og mindst to 
medlemmer med tilstrækkelig juridisk 
ekspertise med henblik på at yde juridisk 
ekspertrådgivning i forbindelse med 
myndighedens udøvelse af sine beføjelser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at klagenævnet har adgang til personer med ekspertise inden for alle 
de mulige områder, som det kunne blive anmodet om at træffe afgørelse om på grundlag af 
foranstaltninger truffet af ESA'erne for de tre sektorer. Det er også vigtigt at sikre, at det har 
adgang til tilstrækkelig juridisk ekspertise i betragtning af sandsynligheden for, at det vil 
blive anmodet om at træffe afgørelse inden for områder, der vedrører den juridiske 
anvendelse af visse af ESA'ernes foranstaltninger.

Ændringsforslag 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter,
som er personer med relevant viden og 
erfaring, men omfatter ikke personale hos 
de kompetente myndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som er involveret 
i myndighedens aktiviteter.

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter.
Det skal bestå af personer med et godt 
omdømme og med dokumenteret relevant 
viden og faglig ekspertise, herunder 
erfaring med tilsyn på tilstrækkeligt højt 
niveau inden for bankvæsen, forsikring 
og arbejdsmarkedspensionsordninger, 
værdipapirmarkeder eller andre 
finansielle tjenesteydelser og mindst to 
medlemmer med tilstrækkelig juridisk 
ekspertise med henblik på at yde juridisk 
ekspertrådgivning i forbindelse med 
myndighedens udøvelse af sine beføjelser.
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Or. en

Ændringsforslag 592
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagenævnet vælger sin formand. Formanden, der udpeges af Rådet, 
Kommissionen og Europa-Parlamentet i 
fællesskab, bør være en professionel 
advokat.

Or. en

Ændringsforslag 593
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagenævnets afgørelser træffes med et 
flertal på mindst fire ud af de seks 
medlemmer.

Klagenævnets afgørelser træffes med et 
simpelt flertal, hvor formanden har den 
afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Klagenævnets sammensætning skal 
være afbalanceret og afspejle Den 
Europæiske Union som helhed.
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Or. en

Ændringsforslag 595
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

3. Medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges efter konsultation 
med tilsynsmyndighedernes bestyrelse 
som følger:

– to medlemmer og to suppleanter af 
Rådet,
– to medlemmer og to suppleanter af 
Kommissionen,
– to medlemmer og to suppleanter af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 596
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

3. To medlemmer af klagenævnet udpeges 
af Europa-Parlamentet, to medlemmer af 
Rådet og de to andre medlemmer af 
Kommissionen, efter en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser, 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, og efter høring af tilsynsrådet.
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Or. en

Ændringsforslag 597
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
høring i Europa-Parlamentet efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

Or. en

Begrundelse

ESA'erne skal være så uafhængig som muligt. Derfor skal Kommissionens indflydelse på 
klagenævnets sammensætning begrænses. Kommissionens "prioriterede liste" kan muligvis 
begrænse, at valget af medlemmer til ESMS's hovedbestyrelse med forudsætning af 
tilsynsrådets samtykke, sker frit med at vælge de mest egnede medlemmer af klagenævnet. 
Tilsynsrådets samtykke er nødvendigt, da det er den mest betydende myndighed i ESMA.

Ændringsforslag 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 

3. Medlemmer af klagenævnet og deres
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
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høring af tilsynsrådet. høring af tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 599
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De øvrige medlemmer udpeges i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …/…[EIOPA] og forordning (EF) nr. 
…/…[EBA].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 600
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De øvrige medlemmer udpeges i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …/…[EIOPA] og forordning (EF) nr. 
…/…[EBA].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 601
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Et medlem af klagenævnet, som er 
udpeget af myndighedens bestyrelse, kan 
ikke afsættes i den pågældendes 
mandatperiode, medmindre medlemmet er 
fundet skyldig i en alvorlig forseelse og 
bestyrelsen efter høring af tilsynsrådet 
træffer beslutning herom.

5. Et medlem af klagenævnet, som er 
udpeget af myndighedens bestyrelse, kan 
ikke afsættes i den pågældendes 
mandatperiode, medmindre medlemmet er 
fundet skyldig i en alvorlig forseelse, og 
institutionen, som har udpeget 
ham/hende, efter høring af tilsynsrådet 
træffer beslutning herom.

Or. en

Ændringsforslag 602
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger yder 
passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet.

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger yder 
passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg.

Or. en

Begrundelse

Da klagenævnet bliver en del af Det Fælles Udvalg, er det hensigtsmæssigt, at Det Fælles 
Udvalg giver nævnet adgang til støtte fra sit sekretariat.
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Ændringsforslag 603
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fysiske og juridiske personer, 
herunder kompetente myndigheder, kan 
påklage en i artikel 9, 10 og 11 omhandlet 
beslutning truffet af myndigheden eller 
enhver anden beslutning, som 
myndigheden har truffet i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som er 
rettet til den pågældende, eller en 
beslutning, som, selv om den formelt er 
rettet til en anden person, er af direkte og 
personlig interesse for den pågældende.

1. Alle fysiske og juridiske personer, 
herunder kompetente myndigheder, kan 
påklage en i artikel 9, 10 og 11 omhandlet 
beslutning truffet af myndigheden eller 
enhver anden beslutning, som 
myndigheden har truffet i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som er 
rettet til den pågældende, eller en 
beslutning, som, selv om den formelt er 
rettet til en anden person, er af direkte og 
personlig interesse for den pågældende. De 
kan også appellere tilsyneladende 
ukorrekt anvendelse af EU-lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Med øje for at sikre en ensartet anvendelse af fællesskabsbestemmelser og for at sikre en 
effektiv beskyttelse af de finansielle markedsdeltageres rettigheder skal sådanne deltagere 
have rettet til at klage til klagenævnet på grundlag af en mulig ukorrekt anvendelse af 
fællesskabsretten.

Ændringsforslag 604
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klagenævnet kan inden for 
bestemmelserne i denne artikel udøve de 
beføjelser, der ligger inden for 
myndighedens kompetence, eller hjemvise 
sagen til myndighedens kompetente organ. 
Dette organ er bundet af klagenævnets 

5. Klagenævnet kan enten bekræfte 
beslutningen truffet af den kompetente 
myndighed eller hjemvise sagen til 
myndighedens kompetente organ. Dette 
organ er bundet af klagenævnets afgørelse.
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afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 605
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan anlægges sag ved Retten i 
Første Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens artikel
230 for at gøre indsigelse mod en afgørelse 
truffet af klagenævnet eller, såfremt der 
ikke har været adgang til at indbringe 
sagen for klagenævnet, mod en beslutning 
truffet af myndigheden.

1. Der kan anlægges sag ved det særskilte 
panel tilknyttet Retten i Første Instans eller 
Domstolen i overensstemmelse med 
traktatens artikel 257 og 263 for at gøre 
indsigelse mod en afgørelse truffet af 
klagenævnet eller, såfremt der ikke har 
været adgang til at indbringe sagen for 
klagenævnet, mod en beslutning truffet af 
myndigheden.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre risiko for overbelastning/forsinkelser og tage de specifikke forhold i tvisten i 
betragtning bør et særligt panel med tilknytning til domstolene oprettes for at anvende 
beføjelser i tvister mellem de europæiske tilsynsmyndigheder og de finansielle 
markedsdeltagere i betingelserne i Artikel 257 i traktaten. Mulighederne for en fredelig 
ordning skal undersøges i alle faser af processen.

Ændringsforslag 606
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det særlige panel, som er en 
integreret del af domstolene, skal i første 
instans udøve beføjelser i tvister mellem 
de europæiske tilsynsmyndigheder og de 
finansielle markedsdeltagere. Dette panel 
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vil undersøge mulighederne for en 
fredelig ordning i alle faser af processen.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre risiko for overbelastning/forsinkelser og tage de specifikke forhold i tvisten i 
betragtning bør et særligt panel med tilknytning til domstolene oprettes for at anvende 
beføjelser i tvister mellem de europæiske tilsynsmyndigheder og de finansielle 
markedsdeltagere i betingelserne i Artikel 257 i traktaten. Mulighederne for en fredelig 
ordning skal i alle faser af processen undersøges.

Ændringsforslag 607
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Medlemsstaterne og EU's 
institutioner samt enhver fysisk eller 
juridisk person kan indbringe 
myndighedens afgørelser direkte for EF-
domstolen i medfør af artikel 263 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 608
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) obligatoriske bidrag fra den eller de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) obligatoriske bidrag fra den eller de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 

udgår

Or. en

Begrundelse

Da ESMA bliver en fællesskabsmyndighed, skal den i videst mulige omfang finansieres med 
midler fra EU's budget. Dette vil også sikre dens uafhængighed. Derfor finder finansiering 
med midler fra de nationale tilsynsmyndigheder ikke anvendelse.

Ændringsforslag 610
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) obligatoriske bidrag fra den eller de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder

a) obligatoriske bidrag fra den eller de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder, 
som ydes i henhold til vægtningen af 
stemmer, jf. artikel 3, stk. 3, i protokol nr. 
36 om overgangsbestemmelser, der er 
vedføjet traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. I henhold til 
denne artikel finder artikel 3, stk. 3, i 
protokol nr. 36 om 
overgangsbestemmelser fortsat 
anvendelse efter fristen den 31. oktober 
2014, som er fastsat heri.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget fastlægger de bidrag, som de nationale finanstilsynsmyndigheder skal 
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betale til ESMA's budget. Regelændringen er baseret på den nuværende praksis.

Ændringsforslag 611
 Marianne Thyssen 

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et tilskud fra Fællesskabet opført på 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget (sektionen vedrørende 
Kommissionen)

b) et tilskud fra EU vist på EU's 
almindelige budget i en separat 
budgetoverskrift i sektion [X]

Or. en

Justification

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

Ændringsforslag 612
 Marianne Thyssen 

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør
udarbejder senest den 15. februar hvert år 
et udkast til overslag over indtægter og 
udgifter for det kommende regnskabsår og 
sender dette foreløbige budgetforslag til 
bestyrelsen sammen med en 
stillingsfortegnelse. Bestyrelsen udarbejder 
hvert år på grundlag af det foreløbige 
budgetforslag fra den administrerende 
direktør et overslag over myndighedens 
indtægter og udgifter for det kommende 

1. Med undtagelse af myndighedens første 
års i drift, som slutter 31. december 2011 i 
henhold til artikel 49, stk. 6a, udarbejder 
den administrerende direktør senest den 
15. februar hvert år et udkast til overslag 
over indtægter og udgifter for det 
kommende regnskabsår og sender dette 
foreløbige budgetforslag til bestyrelsen og 
tilsynsrådet sammen med en 
stillingsfortegnelse. Bestyrelsen udarbejder 
hvert år på grundlag af det foreløbige 
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regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts. Inden overslaget 
vedtages, godkender tilsynsrådet det 
udkast, som den administrerende direktør 
har udarbejdet.

budgetforslag fra den administrerende 
direktør, og godkendt af bestyrelsen, et 
overslag over myndighedens indtægter og 
udgifter for det kommende regnskabsår. 
Tilsynsrådet fremsender dette overslag 
tillige med et udkast til stillingsfortegnelse 
til Kommissionen senest den 31. marts. 
Inden overslaget vedtages, godkender 
bestyrelsen det udkast, som den 
administrerende direktør har udarbejdet.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'ernes budgetter i det første år af deres drift, der slutter den 31. december 
2011, godkendes af medlemmerne af de respektive niveau 3-udvalg efter høring af 
Kommissionen og derefter sendes til Rådet og Parlamentet med henblik på godkendelse.  
Dette er afgørende med henblik på at sikre ESA'ernes operationelle uafhængighed, således at 
de starter deres virksomhed på et solidt økonomisk grundlag. Denne uafhængighed 
modsvares af ansvarlighed over for EU's politiske institutioner.

Ændringsforslag 613
 Marianne Thyssen 

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I det første år af myndighedens drift, 
der slutter den 31. december 2011, 
godkendes budgettet af medlemmerne af 
niveau 3-udvalget efter høring af 
Kommissionen og sendes derefter til 
Europa-Parlamentet og Rådet med 
henblik på godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'ernes budgetter i det første år af deres drift, der slutter den 31. december 
2011, godkendes af medlemmerne af de respektive niveau 3-udvalg efter høring af 
Kommissionen og derefter sendes til Rådet og Parlamentet med henblik på godkendelse.  
Dette er afgørende med henblik på at sikre ESA'ernes operationelle uafhængighed, således at 
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de starter deres virksomhed på et solidt økonomisk grundlag. Denne uafhængighed 
modsvares af ansvarlighed over for EU's politiske institutioner.

Ændringsforslag 614
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset ovenstående bestemmelser 
godkendes budgettet i det første år af 
myndighedens drift, der slutter den 31. 
december 2011, af medlemmerne af 
niveau 3-udvalget efter høring af 
Kommissionen og sendes derefter til 
budgetmyndigheden med henblik på 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en overgangsmekanisme for at lette funktionaliteten i en kort periode.

Ændringsforslag 615
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og de regler, som De Europæiske 
Fællesskabers institutioner sammen har 
vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt 
og disse ansættelsesvilkår, finder 
anvendelse på myndighedens personale, 
herunder den administrerende direktør.

1. Vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og de regler, som EU-institutionerne
sammen har vedtaget om anvendelsen af 
denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, 
finder anvendelse på myndighedens 
personale, undtagen den administrerende 
direktør.

Or. en
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Begrundelse

Formanden bør ikke være omfattet af EU's tjenestemandsvedtægt. Arbejds- og 
ansættelsesvilkårene for formanden bør fastlægges af tilsynsrådet, som det allerede er 
tilfældet for formanden og medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion. I 
betragtning af at formændene bliver en del af ESRB og dets styringsudvalg, er en konsekvent 
linje i forhold til ECB's hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 616
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, skader 
forvoldt af myndigheden eller af dens 
ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. 
Domstolen har kompetence til at afgøre 
enhver tvist vedrørende erstatning for 
sådanne skader.

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, 
uretmæssige skader forvoldt af 
myndigheden eller af dens ansatte som led 
i udøvelsen af deres hverv. Domstolen har 
kompetence til at afgøre enhver tvist 
vedrørende erstatning for sådanne skader.

Or. en

Begrundelse

Det kan være, at ESA'en i forbindelse med sine foranstaltninger forvolder skader på 
individuelle finansielle institutioner med henblik på at sikre større gavn. Sådanne skader ville 
være berettigede i forbindelse med sikringen af systemisk stabilitet, og derfor bør ESA'en ikke 
holdes ansvarlig for sådanne skader.

Ændringsforslag 617
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De må ikke påtage sig et arbejde i 
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finansielle institutioner, som tidligere har 
været under tilsyn af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem, i de første 18 
måneder efter deres fratræden.

Or. en

Ændringsforslag 618
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen træffer beslutning om 
myndighedens interne sprogordning.

2. Tilsynsrådet træffer beslutning om 
myndighedens interne sprogordning.

Or. en

Ændringsforslag 619
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i myndighedens arbejde er 
også åben for tredjelande, der anvender 
lovgivning, som Den Europæiske Union 
anerkender som tilsvarende inden for 
myndighedens kompetenceområder, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvis en 
sådan deltagelse styrker sammenhængen i 
tilsynsresultaterne i direkte interesse af 
myndigheden og disse tredjelande. Deres 
deltagelse skal ikke være omfattet af 
indgåelsen af administrationsordninger, 
som er fastlagt i artikel 18.

Or. en
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Ændringsforslag 620
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne deltagelse bør materialisere sig i 
en effektiv bilateral og multilateral 
udveksling af oplysninger mellem de 
kompetente myndigheder og myndigheden 
under fuld overholdelse af de gældende 
bestemmelser om fortrolighed og 
databeskyttelse, som er omhandlet i den 
relevante EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 621
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I perioden efter denne forordnings 
ikrafttræden og før oprettelsen af 
myndigheden handler niveau 3-udvalget i 
tæt samarbejde med Kommissionen med 
henblik på at forberede udskiftningen af 
niveau 3-udvalget med myndigheden. 
Niveau 3-udvalget kan træffe alle nyttige 
forberedende foranstaltninger med 
forbehold af myndighedens relevante 
organers endelige beslutning. Dette 
omfatter fastsættelse af 
udvælgelsesproceduren for formanden og 
den administrerende direktør for 
myndigheden samt medlemmer af 
bestyrelsen og organisering af 
udvælgelsen af disse personer. 

Or. en
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Begrundelse

Det foreslås, at bestemmelserne om de forberedende foranstaltninger, der kan træffes før 
oprettelsen af ESA'erne, præciseres. Af hensyn til effektivitet er det bydende nødvendigt, at de 
tre niveau 3-udvalg efter forordningens ikrafttræden kan træffe alle nyttige foranstaltninger 
med henblik på at forberede oprettelsen af ESA'erne med forbehold af de relevante ESA-
organers ratificering af dette forberedende arbejde. Denne fremgangsmåde bidrager til at 
afkorte den periode, hvor ESA'erne ikke er fuldt funktionsdygtige på grund af den manglende 
udnævnelse af deres respektive formand og administrerende direktør, så meget som muligt.

Ændringsforslag 622
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I perioden fra denne forordnings 
ikrafttræden til datoen for udpegelse af 
formanden for og medlemmerne af 
bestyrelsen samt udnævnelse af den 
administrerende direktør fungerer 
formanden for det eksisterende niveau 3-
udvalg som midlertidig formand og 
udvalgets generalsekretær som midlertidig 
direktør for ESA'en.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at bestemmelserne om de forberedende foranstaltninger, der kan træffes før 
oprettelsen af ESA'erne, præciseres. Af hensyn til effektivitet er det bydende nødvendigt, at de 
tre niveau 3-udvalg efter forordningens ikrafttræden kan træffe alle nyttige foranstaltninger 
med henblik på at forberede oprettelsen af ESA'erne med forbehold af de relevante ESA-
organers ratificering af dette forberedende arbejde. Denne fremgangsmåde bidrager til at 
afkorte den periode, hvor ESA'erne ikke er fuldt funktionsdygtige på grund af den manglende 
udnævnelse af deres respektive formand og administrerende direktør, så meget som muligt.
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Ændringsforslag 623
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Myndigheden betragtes som den 
retlige efterfølger til Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg. Senest på dagen 
for oprettelsen af myndigheden overføres 
alle Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalgs aktiver og 
passiver samt alle dets uafsluttede 
aktiviteter automatisk til myndigheden. 
Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 
udarbejder en redegørelse, der viser dets 
slutbeholdning af aktiver og passiver pr. 
overførselsdatoen. Denne redegørelse 
revideres og godkendes af dets 
medlemmer og af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 624
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medlemmer af personalet med en 
ansættelseskontrakt som omhandlet i stk. 1 
tilbydes mulighed for at ansøge om en 
kontrakt som midlertidigt ansat i henhold 
til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene 
for de øvrige ansatte på de forskellige trin 
ifølge myndighedens stillingsfortegnelse.

2. For at sikre en glat overgang af 
eksisterende personale til myndigheden 
tilbydes alle medlemmer af personalet med 
en ansættelseskontrakt som omhandlet i 
stk. 1, herunder 
udstationeringskontrakter, tilbydes 
mulighed for at ansøge om en kontrakt som 
midlertidigt ansat med tilsvarende eller 
sammenlignelige økonomiske og juridiske 
betingelser, i henhold til den relevante 
juridiske ramme.

Or. en
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Begrundelse

Det foreslås, at der fastlægges specifikke overgangsbestemmelser vedrørende niveau 3-
udvalgenes eksisterende personale.

Ændringsforslag 625
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at kontrollere 
kvalifikationer, indsats og integritet hos 
dem, der skal ansættes, afholder den 
myndighed, der er beføjet til at indgå 
ansættelseskontrakter, efter denne 
forordnings ikrafttræden en intern 
udvælgelsesprøve for de medlemmer af 
personalet, der har indgået kontrakter med 
Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg
eller dets sekretariat.

Med henblik på at kontrollere 
kvalifikationer, indsats og integritet hos 
dem, der skal ansættes, afholder den 
myndighed, der er beføjet til at indgå 
ansættelseskontrakter, efter denne 
forordnings ikrafttræden en intern 
udvælgelsesprøve for de medlemmer af 
personalet, der har indgået kontrakter med 
niveau 3-tilsynsudvalget eller dets 
sekretariat. Den interne 
udvælgelsesprocedure bør tage fuldt ud 
hensyn til de kvalifikationer og 
erfaringer, som den enkelte udviser i 
udførelsen af sin funktion forud for 
overflytningen.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at der fastlægges specifikke overgangsbestemmelser vedrørende niveau 3-
udvalgenes eksisterende personale.

Ændringsforslag 626
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne rapport skal indeholde en 
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evaluering af interessentgruppens 
funktionsmåde og dens mulige styrkelse i 
retning af at gøre udleveringen af disse 
råd obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfærdiger sin rapport 
under hensyntagen til de forslag, der er 
fremsat af Interessentgruppen for 
Værdipapirer og Markeder, Tilsynsrådet 
og Det Fælles Udvalg. Disse forslag 
vedhæftes som bilag til den rapport, som 
Kommissionen offentliggør.

Or. en

Ændringsforslag 628
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfærdiger sin rapport 
under hensyntagen til forslag om 
udvikling af myndigheden og ESFS, der 
er fremsat af Interessentgruppen for 
Værdipapirer og Markeder, som er 
oprettet i henhold til artikel 22, 
tilsynsrådet, der er oprettet i henhold til 
artikel 26, og Det Fælles Udvalg, der er 
oprettet i henhold til artikel 40. Disse 
forslag udgør et bilag til rapporten, som 
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offentliggøres af Kommissionen. 
Kommissionen medtager også andre 
interessentgruppers holdninger.

Or. en

Ændringsforslag 629
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten skal bl.a. vurdere 
myndighedernes resultater i henhold til 
artikel 6, anvendelsen af en 
beskyttelsesklausul i henhold til artikel 23 
og ESFS' funktionsmåde i henhold til 
artikel 39. Den skal indeholde forslag til, 
hvordan man kan udvikle myndighedens 
og ESFS' rolle yderligere med henblik på 
at skabe en integreret europæisk 
tilsynsstruktur, herunder om nødvendigt 
forslag til ændringer af traktaterne og 
sektorbestemt lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at give ESA'erne beføjelser til at føre direkte tilsyn på EU-plan er det 
nødvendigt at ændre al relevant sektorbestemt lovgivning eller at ændre traktaten for at 
undgå traktatbegrænsninger for myndigheders beføjelser. Kommissionen bør overveje denne 
mulighed, når den fremsætter forslag om, hvordan man udvikler ESA'erne.
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Ændringsforslag 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Kommissionens rapport skal man bl.a. 
evaluere, hvilket omfang af konvergens de 
nationale myndigheder har opnået i 
tilsynsstandardpraksis, tilsynskollegiernes 
virkemåde, grænseoverskridende 
institutters tilsynsmekanisme, især i 
forbindelse med institutter med en EU-
dimension, anvendelsen af artikel 23 med 
hensyn til sikkerhed og kontrol, 
tilsynskonvergens inden for krisestyring 
og beslutning i EU.

Or. en

Ændringsforslag 631
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for værdipapirer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 632
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for værdipapirer.

I rapporten foretages der også en 
evaluering af det fremskridt, der er gjort i 
opnåelsen af myndighedens mål og 
evolutionen mod harmoniseringen af regler 
og tilsyn med henblik på krisestyring og 
-løsning i EU. I rapporten foretages der 
også en evaluering af, hvordan systemet 
håndterer omkostninger vedrørende dets 
ordinære funktion, og hvordan disse kan 
internaliseres fuldt ud. Evalueringen 
bygger på en bred høring, herunder af 
interessentgruppen for værdipapirer.

Or. en

Ændringsforslag 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for værdipapirer.

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i EU. I 
rapporten foretages der også en 
evaluering af effektiviteten af hele det 
europæiske tilsynssystem, og 
myndighedens budgetmæssige behov set i 
lyset af myndighedens større ansvar, flere 
beføjelser og flere opgaver. Evalueringen 
bygger på en bred høring, herunder af 
interessentgruppen for værdipapirer.

Or. en
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Ændringsforslag 634
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Gennemførelsen af den nye 
tilsynsstruktur bør påtænkes, og dens 
effektivitet bør omhyggeligt vurderes. På 
middellang sigt bør der overvejes en 
udvikling af tilsynsstrukturen hen imod et 
system beroende på kun to myndigheder, 
hvoraf den ene skal være ansvarlig for 
mikrotilsyn og den anden for 
gennemsigtighed, beskyttelse af investorer 
og markedsintegritet.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsarkitekturen i Kommissionens forslag er organiseret på grundlag af et traditionelt
system af tilsynsmyndigheder som en form for mæglere. Da grænserne blandt mæglerne er 
usikker på mellemlang sigt, bør en anden tilsynsarkitektur, hvor hensigtsmæssig, dog 
overvejes.

Ændringsforslag 635
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet og Rådet 
undersøger denne forordning på grundlag 
af rapporten, der er omhandlet i stk. 1, og 
fastlægger, om det er nødvendigt at 
vurdere myndighedens kommissorium og 
organisation.

Or. en
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