
AM\809655SV.doc PE439.931v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2009/0144(COD)

24.3.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
468 - 635
Art. 23-66

Förslag till betänkande
Sven Giegold
(PE438.409v01-00)

Inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

Förslag till förordning
(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))



PE439.931v01-00 2/87 AM\809655SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\809655SV.doc 3/87 PE439.931v01-00

SV

Ändringsförslag 468
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 
innebär intrång på något sätt i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. 
I myndighetens respektive beslut ska det 
anges att finanspolitiska ansvarsområden 
inte berörs.

Or. en

Motivering

Statens finanspolitiska ansvarsområden får inte under några omständigheter beröras av 
ESMA:s verksamhet. Syftet med det föreslagna tillägget är att understryka den principen. 
Genom att införa en sådan klausul i ESMA:s beslut, ska myndigheten varje gång överväga 
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och analysera om dess beslut inte innebär intrång i medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.

Ändringsförslag 470
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att det 
finansiella systemet internaliserar sina 
kostnader över en konjunkturcykel och att 
inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 
11 innebär intrång på något direkt sätt i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.  

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
ett direkt och betydande intrång intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. 

Or. en
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Ändringsförslag 472
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
ett direkt intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. 

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ges bindande befogenheter för lösande av tvister mellan nationella 
tillsynsorgan och för brådskande beslut. Skyddsklausuler för medlemsstater mot beslut från 
myndighetens sida bör begränsas och i allmänhet följa regeln om ”efterlevnad eller 
förklaring”. Skyddsklausuler bör inte bli ett potentiellt kryphål.

Ändringsförslag 473
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
ett direkt intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. 

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 
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Ändringsförslag 474
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
ett direkt eller indirekt intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. 

Or. en

Motivering

Myndighetens verksamhet bör inte äventyra medlemsstaternas finanspolitiska oberoende.

Ändringsförslag 475
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 innebär intrång 
på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. 

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.
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Ändringsförslag 476
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den 
europeiska myndighetens beslut 
notifierats till dess nationella 
tillsynsmyndighet, till den europeiska 
myndigheten och kommissionen notifiera 
att den nationella tillsynsmyndigheten 
inte kommer att genomföra beslutet.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 477
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den 
europeiska myndighetens beslut 
notifierats till dess nationella 
tillsynsmyndighet, till den europeiska 
myndigheten och kommissionen notifiera 
att den nationella tillsynsmyndigheten 
inte kommer att genomföra beslutet.

utgår
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Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 478
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet, till den 
europeiska myndigheten och
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

2. Om en medlemsstat inte accepterar
ett beslut enligt artikel 11.3 på grund av 
att det innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, ska den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella myndighet, till den europeiska 
myndigheten, kommissionen och 
Europaparlamentet notifiera att den 
nationella tillsynsmyndigheten inte 
kommer att genomföra beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 479
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet, till den 
europeiska myndigheten och 

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tio arbetsdagar efter det att den 
europeiska myndighetens beslut notifierats 
till dess nationella tillsynsmyndighet, till 
den europeiska myndigheten och 
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kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet, till den 
europeiska myndigheten och 
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tio arbetsdagar efter det att den 
europeiska myndighetens beslut notifierats 
till dess nationella tillsynsmyndighet, till 
den europeiska myndigheten och 
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
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finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet, till den 
europeiska myndigheten och 
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tjugo arbetsdagar efter det att den 
europeiska myndighetens beslut notifierats 
till dess nationella tillsynsmyndighet, till 
den europeiska myndigheten och 
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 482
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 483
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 

utgår
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finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 484
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tillhandahålla 
en konsekvensanalys som visar i vilken 
utsträckning beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tillhandahålla en 
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vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

konsekvensanalys som visar i vilken 
utsträckning beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Ändringsförslag 486
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tillhandahålla 
en konsekvensanalys som visar i vilken 
utsträckning beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ges bindande befogenheter för lösande av tvister mellan nationella 
tillsynsorgan och för brådskande beslut. Skyddsklausuler för medlemsstater mot beslut från 
myndighetens sida bör begränsas och i allmänhet följa regeln om ”efterlevnad eller 
förklaring”. Skyddsklausuler bör inte bli ett potentiellt kryphål.

Ändringsförslag 487
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin anmälan får medlemsstaten ange på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna kan bedöma sina egna finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag 488
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så sker ska myndighetens beslut vara 
vilande.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 489
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så sker ska myndighetens beslut vara 
vilande.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 
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Ändringsförslag 490
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska inom en tidsfrist av en 
månad från medlemsstatens notifiering 
underrätta denna om huruvida den 
vidhåller, ändrar eller återkallar sitt 
beslut.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 491
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska inom en tidsfrist av en 
månad från medlemsstatens notifiering 
underrätta denna om huruvida den 
vidhåller, ändrar eller återkallar sitt 
beslut.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 
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Ändringsförslag 492
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med 
kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i 
fördraget inom två månader besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas eller återkallas.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 493
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med 
kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i 
fördraget inom två månader besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas eller återkallas.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
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ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 494
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget 
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd vid ett av sina 
möten senast två månader efter det att 
myndigheten har underrättat 
medlemsstaten i enlighet med det 
föregående stycket med en majoritet av de 
avgivna rösterna besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidbehållas.

Or. en

Ändringsförslag 495
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet bland sina medlemmar enligt
artikel 16.4 i fördraget om Europeiska 
unionen och artikel 3 i protokollet (nr 36) 
om övergångsbestämmelser, som är fogat 
till fördraget om Europeiska unionen och 
till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, vid ett av sina möten senast
två månader efter det att myndigheten har 
informerat medlemsstaten i enlighet med 
det föregående stycket besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas eller återkallas.
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Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget 
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet bland sina medlemmar enligt
artikel 16.4 i fördraget om Europeiska 
unionen och artikel 3 i protokollet (nr 36) 
om övergångsbestämmelser, som är fogat 
till fördraget om Europeiska unionen och 
till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, vid ett av sina möten senast
två månader efter det att myndigheten har 
informerat medlemsstaten i enlighet med 
fjärde stycket besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
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majoritet enligt artikel 205 i fördraget
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

majoritet enligt artikel 16 i fördraget om 
Europeiska unionen inom två månader 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas eller återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 16 i fördraget om 
Europeiska unionen inom två månader 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas eller återkallas.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undanröja osäkerheten i alla de fall 
där rådet inte skulle fatta något beslut inom den föreskrivna perioden på två månader. 
Passivitet i en så viktig fråga som medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden får inte 
resultera i negativa konsekvenser för medlemsstaten Av den anledningen föreslås det att 
myndighetens berörda beslut ska anses vara upphävt efter utgången av perioden på 
två månader då rådet förväntades fatta sitt beslut. 

Ändringsförslag 499
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut eller om det inte 
fattar något beslut inom två månader ska 
beslutet omedelbart upphöra att vara 

utgår
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vilande.

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska bibehållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut 
som fattas i krissituationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstaterna troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom förlikning bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 500
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut eller om det inte 
fattar något beslut inom två månader ska 
beslutet omedelbart upphöra att vara 
vilande.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut eller om det inte 
fattar något beslut inom två månader ska 

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut ska beslutet 
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beslutet omedelbart upphöra att vara 
vilande.

omedelbart upphöra att vara vilande. 

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undanröja osäkerheten i alla de fall 
där rådet inte skulle fatta något beslut inom den föreskrivna perioden på två månader. 
Passivitet i en så viktig fråga som medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden får inte 
resultera i negativa konsekvenser för medlemsstaten Av den anledningen föreslås det att 
myndighetens berörda beslut ska anses vara upphävt efter utgången av perioden på 
två månader då rådet förväntades fatta sitt beslut. 

Ändringsförslag 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla
myndighetens beslut eller om det inte fattar 
något beslut inom två månader ska beslutet 
omedelbart upphöra att vara vilande.

Om rådet beslutar att återkalla
myndighetens beslut eller om det inte fattar 
något beslut inom två månader ska beslutet 
omedelbart återkallas. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom 
två månader ska beslutet upphävas.

Or. en
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Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undanröja osäkerheten i alla de fall 
där rådet inte skulle fatta något beslut inom den föreskrivna perioden på två månader. 
Passivitet i en så viktig fråga som medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden får inte 
resultera i negativa konsekvenser för medlemsstaten Av den anledningen föreslås det att 
myndighetens berörda beslut ska anses vara upphävt efter utgången av perioden på 
två månader då rådet förväntades fatta sitt beslut. 

Ändringsförslag 504
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 10.2 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tre arbetsdagar efter det att 
myndighetens beslut notifierats till dess 
behöriga myndighet, till myndigheten, 
kommissionen och rådet notifiera att den 
behöriga myndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 505
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat finner att ett beslut 3. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
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enligt artikel 10.2 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tre arbetsdagar efter det att 
myndighetens beslut notifierats till dess 
behöriga myndighet, till myndigheten, 
kommissionen och rådet notifiera att den 
behöriga myndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

enligt artikel 10.2 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom två arbetsdagar efter det att 
myndighetens beslut notifierats till dess 
behöriga myndighet, till myndigheten, 
kommissionen och rådet notifiera att den 
behöriga myndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 506
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 
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Ändringsförslag 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden. Om så 
sker, ska myndighetens beslut vara 
vilande.

Or. en

Ändringsförslag 508
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska återkalla sitt beslut eller 
vederbörligen förklara varför den 
vidhåller det.

Or. en

Motivering

Klausulen är så extrem att dess tillämpningsområde bör begränsas till att vara en mekanism 
för ”efterlevnad eller förklaring”, framför allt vad gäller de europeiska 
tillsynsmyndigheternas oberoende.
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Ändringsförslag 509
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet 
enligt artikel 205 i fördraget inom 
tio arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 510
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom 
tio arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet bland 
sina medlemmar enligt artikel 16.4 
i fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 3 i protokollet (nr 36) om 
övergångsbestämmelser, som är fogat till 
fördraget om Europeiska unionen och till 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, vid ett av sina möten senast
två månader efter det att myndigheten har 
informerat medlemsstaten i enlighet med 
det föregående stycket besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas eller återkallas.

Or. en



AM\809655SV.doc 25/87 PE439.931v01-00

SV

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom 
tio arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 16 i fördraget om Europeiska 
unionen inom tio arbetsdagar besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom 
tio arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 16 i fördraget om Europeiska 
unionen inom tio arbetsdagar besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
återkallas.

Or. en
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Ändringsförslag 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas eller återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska återkallas.

Or. en

Motivering

De beslut som fattas enligt artikel 10.2 är av en oerhört speciell karaktär eftersom de utfärdas 
i ”krissituationer”. Av den anledningen, och med hänsyn till omständigheterna och att 
ESMA:s beslut har en strikt professionell karaktär, är det berättigat att införa strängare 
regler för återkallande av besluten. Man bör även påpeka att det endast kommer att vara 
möjligt att utfärda sådana beslut efter det att det fastställts att ”en krissituation föreligger”. 

Ändringsförslag 514
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom tio 
arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha vidhållits.

utgår

Or. en

Motivering

Klausulen är så extrem att dess tillämpningsområde bör begränsas till att vara en mekanism 
för ”efterlevnad eller förklaring”, framför allt vad gäller de europeiska 
tillsynsmyndigheternas oberoende.
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Ändringsförslag 515
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom 
tio arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha vidhållits.

utgår

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 

Ändringsförslag 516
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom 
tio arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha vidhållits.

Om rådet inte fattar något beslut inom 
fem arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha vidhållits.

Or. en

Motivering

Det vaga begreppet ”medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden” skulle kunna leda 
till en stor tolkningsdiskussion och faktiskt blockera ESMA:s verksamhet när det gäller 
lösandet av eventuella tvister (till exempel införandet av finansiella krav för 
gränsöverskridande grupper – oftast krav inom andra pelaren). 
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Ändringsförslag 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom 
tio arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha vidhållits.

Om rådet inte fattar något beslut inom 
tio arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha återkallats.

Or. en

Ändringsförslag 518
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
artiklarna 9.6, 10.2, 10.3, 11.3 och 11.4
ska den underrätta adressaterna om sin 
avsikt att anta beslutet och, med full 
hänsyn till hur brådskande frågan är, ange 
en tidsfrist inom vilken adressaten kan 
lämna synpunkter i ärendet.

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
denna förordning ska den underrätta 
adressaterna om sin avsikt att anta beslutet 
och, med full hänsyn till hur brådskande, 
och komplex frågan är och vilka 
konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist 
inom vilken adressaten kan lämna 
synpunkter i ärendet. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man inte bara tar hänsyn till hur brådskande en åtgärd är utan också till hur 
komplex den är och vilka konsekvenser den kan få när man fastställer en tidsfrist. 
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Ändringsförslag 519
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Beslut som myndigheten fattar enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, 
och offentliggörandet ska innehålla 
identitetsuppgifter för den behöriga 
myndighet eller den finansmarknadsaktör 
som berörs och det huvudsakliga innehållet 
i beslutet med beaktande av
finansmarknadsaktörers rättmätiga intresse 
av att skydda sina affärshemligheter.

5. Beslut som myndigheten fattar enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, 
och offentliggörandet ska innehålla 
identitetsuppgifter för den behöriga 
myndighet eller den finansmarknadsaktör 
som berörs och det huvudsakliga innehållet 
i beslutet, om inte sådant offentliggörande 
skulle strida mot finansmarknadsaktörers 
rättmätiga intresse av att skydda sina 
affärshemligheter eller allvarligt kunna 
äventyra stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet i gemenskapen. 

Or. en

Ändringsförslag 520
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En ordförande (utan rösträtt). a) Sex ledamöter av förvaltningsstyrelsen, 
inklusive ordföranden.

Or. en

Motivering

Precis som ECB bör tillsynsstyrelsen ha kvot av ”oberoende” styrelseledamöter, dvs. som 
inte är kopplade till den nationella myndigheten.
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Ändringsförslag 521
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En ordförande (utan rösträtt). a) En ordförande (med utslagsröst).

Or. en

Ändringsförslag 522
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Vice ordföranden, med utslagsröst om 
han/hon ersätter ordföranden.

Or. en

Ändringsförslag 523
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Chefen för den behöriga myndigheten i 
varje medlemsstat. Om det finns mer än 
en behörig myndighet i en medlemsstat ska 
dessa myndigheter överenskomma om 
vem av cheferna som ska företräda 
medlemsstaten i tillsynsstyrelsen.

b) Chefen för den behöriga myndigheten i 
varje medlemsstat. Om det finns mer än 
en behörig myndighet på det territorium 
för vilket medlemsstaten är ansvarig för 
att tillämpa EU-lagstiftning, ska cheferna
för dessa organ vara gemensamma 
företrädare i tillsynsstyrelsen och mellan 
sig bestämma hur denna delade 
representation ska genomföras, bland 
annat vid eventuella omröstningar enligt 
artikel 29.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att i vissa medlemsstater beakta att det finns mer än en nationell myndighet med 
ansvar för en sektor. I detta fall ör det nödvändigt att fastställa ett förfarande som ger chefen 
för det mest lämpliga nationella tillsynsorganet rösträtt.

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 –  led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Två företrädare (utan rösträtt) för 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader. Högst en av dem ska 
företräda professionella marknadsaktörer 
eller deras anställda.

Or. en

Ändringsförslag 525
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande och två av dess
ledamöter, som inte får vara företrädare 
för de behöriga myndigheter som är 
tvistande parter.

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla 
en oberoende panel som ska underlätta 
lösandet av tvisten och bestå av dess 
ordförande och fyra ledamöter av 
tillsynsstyrelsen. Ordföranden ska välja 
panelledamöterna från tillsynsstyrelsen. 
Ingen panelledamot från tillsynsstyrelsen 
ska tas från en nationell tillsynsmyndighet 
som är tvistande part och de ska inte 
heller företräda något intresse i 
konflikten.
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Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att utöka panelens storlek för att få en större mångfald av synpunkter 
under beslutsfattandet.

Ändringsförslag 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare 
för de behöriga myndigheter som är 
tvistande parter.

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande, två ledamöter av 
tillsynsstyrelsen och två personer som ska 
tas från en förteckning över experter som 
ordföranden upprätthåller. Ingen 
panelledamot från tillsynsstyrelsen ska tas 
från en nationell tillsynsmyndighet som är 
tvistande part och de ska inte heller 
företräda något intresse i konflikten. 
Panelen ska fatta beslut med enkel 
majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 527
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet a tvisten och 
bestå av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare för 

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
ordföranden sammankalla en panel som 
ska underlätta lösandet a tvisten och bestå 
av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare för 
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de behöriga myndigheter som är tvistande 
parter.

de behöriga myndigheter som är tvistande 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Panelens sammansättning ska vara 
väl avvägd och avspegla Europeiska 
unionen som helhet. Mandaten ska vara 
saxade och ett lämpligt system för rotation 
ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 529
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna av tillsynsstyrelsen och 
deras personal bör inte ha arbetat i eller 
tillhandahållit tjänster till finansiella 
institut under de tre föregående åren och 
bör inte heller göra det under de tre åren 
efter det att de lämnat sitt uppdrag inom 
myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 530
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, EU-institutionerna och 
andra offentliga eller privata organ får 
inte försöka påverka ledamöterna av 
tillsynsstyrelsen när dessa utför sina 
uppgifter för att undvika 
intressekonflikter och garantera deras 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 531
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsstyrelsen ska utse sin 
ordförande.

3. Tillsynsstyrelsen ska utse sin ordförande
och vice ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 532
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsstyrelsen ska, på grundval av 
ett förslag från förvaltningsstyrelsen, anta 
en årsrapport om myndighetens 
verksamhet baserad på det utkast till 
årsrapport som avses i artikel 38.7, och 
senast den 15 juni överlämna den till 
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Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
revisionsrätten och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Rapporten skall offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 533
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina 
ledamöter enligt artikel 205 i fördraget 
när det gäller verksamhet enligt 
artiklarna 7 och 8 och alla åtgärder eller 
beslut som antas enligt kapitel VI.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 534
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 205 i fördraget när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI.

1. Tillsynsstyrelsens ska besluta med enkel 
majoritet bland sina ledamöter enligt
principen om en röst för varje ledamot.
När det gäller de rättsakter som anges i 
artiklarna 7 och 8 och alla åtgärder eller 
beslut som antas i enlighet med kapitel VI 
och genom undantag från första 
meningen i detta stycke, ska 
tillsynsstyrelsen fatta beslut med 
kvalificerad majoritet av sina ledamöter, i 
enlighet med artikel 16.4 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 535
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 205 i fördraget när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI.

Tillsynsstyrelsens beslut ska fattas med
enkel majoritet bland dess ledamöter, i 
enlighet med principen om en röst för 
varje ledamot.

Or. en

Motivering

Tillsynsstyrelsen består av allmänt uppskattade experter inom sina områden och 
beslutsfattandet bör därför alltid göras på grundval av principen om att alla ledamöters 
röster har samma värde. Att kräva kvalificerad majoritet är inte nödvändigt för att EBA ska 
kunna uppfylla sina mål, enkel majoritet på lika villkor garanterar likabehandling av de olika 
experternas synpunkter.

Ändringsförslag 536
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 205 i fördraget när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI.

Tillsynsstyrelsens beslut ska fattas med
enkel majoritet bland dess ledamöter, i 
enlighet med principen om en röst för 
varje ledamot. 

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 205 i fördraget när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI.

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med enkel
majoritet bland sina ledamöter.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 538
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 205 i fördraget när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 16 i fördraget om 
Europeiska unionen när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 



PE439.931v01-00 38/87 AM\809655SV.doc

SV

kapitel VI. alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI. Tillsynsmyndigheten ska fatta 
alla övriga beslut med enkel majoritet och 
varje ledamot ska ha en röst. 

Or. en

Ändringsförslag 539
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 205 i fördraget när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI.

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina ledamöter 
enligt artikel 16.4 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 3 i 
protokollet (nr 36) om 
övergångsbestämmelser, som är fogat till 
fördraget om Europeiska unionen och till 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, när det gäller verksamhet 
enligt artiklarna 7–11 och alla åtgärder 
eller beslut som antas enligt kapitel VI.

Or. en

Motivering

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 
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in a procedure that requires qualified majority voting.

Ändringsförslag 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska 
fattas med enkel majoritet.

utgår

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 541
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska 
fattas med enkel majoritet.

utgår

Or. en

Motivering

Tillsynsstyrelsen består av allmänt uppskattade experter inom sina områden och 
beslutsfattandet bör därför alltid göras på grundval av principen om att alla ledamöters 
röster har samma värde. Att kräva kvalificerad majoritet är inte nödvändigt för att EBA ska 
kunna uppfylla sina mål, enkel majoritet på lika villkor garanterar likabehandling av de olika 
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experternas synpunkter.

Ändringsförslag 542
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska 
fattas med enkel majoritet.

När det gäller beslut i enlighet med 
artikel 11.3, ska det beslut som föreslås av 
panelen betraktas som antaget om det
antas med enkel majoritet bland 
tillsynsstyrelsens ledamöter.  

Or. en

Ändringsförslag 543
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska
fattas med enkel majoritet.

Tillsynsstyrelsen ska besluta med 
kvalificerad majoritet bland sina 
ledamöter enligt artikel 16 i fördraget om 
Europeiska unionen när det gäller 
verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och 
alla åtgärder eller beslut som antas enligt 
kapitel VI.

Or. en

Motivering

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 
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only the exceptions.

Ändringsförslag 544
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska 
fattas med enkel majoritet.

1. Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska 
fattas med enkel majoritet bland dess 
ledamöter, i enlighet med principen om 
en röst för varje ledamot. 

Or. en

Ändringsförslag 545
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av 
ordföranden, en företrädare för 
kommissionen och fyra ledamöter som 
tillsynsstyrelsen utsett inom sig.

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av de 
sex oberoende ledamöter som utsetts 
gemensamt av stats- eller 
regeringscheferna. 

Or. en

Motivering

Förvaltningsstyrelsen bör bestå av oberoende ledamöter som utsetts gemensamt av stats- och 
regeringscheferna (precis som ECB:s direktion). 
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Ändringsförslag 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av 
ordföranden, en företrädare för 
kommissionen och fyra ledamöter som 
tillsynsstyrelsen utsett inom sig.

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av 
ordföranden, en företrädare för 
kommissionen och sex ledamöter som 
tillsynsstyrelsen utsett inom sig. 

Or. en

Motivering

ESMA ska i högsta möjliga grad vara oberoende. Kommissionens inflytande på denna 
myndighets verksamhet måste därför vara begränsat. Ändringsförslaget syftar till att avsätta 
kommissionens företrädare från ESMA:s förvaltningsstyrelse. ESMA ska kontrolleras av 
tillsynsmyndigheterna själva. Närvaron av kommissionens företrädare i ESMA:s 
tillsynsstyrelse, som en icke-röstande ledamot, räcker för att garantera ett korrekt 
informationsutbyte mellan kommissionen och ESMA och korrekta kommunikationer mellan 
dem.

Ändringsförslag 547
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av 
ordföranden, en företrädare för 
kommissionen och fyra ledamöter som 
tillsynsstyrelsen utsett inom sig.

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av 
ordföranden, en företrädare för 
kommissionen och fem ledamöter som 
tillsynsstyrelsen utsett inom sig. 

Or. en

Motivering

ESMA ska i högsta möjliga grad vara oberoende. Kommissionens inflytande på denna 
myndighets verksamhet måste därför vara begränsat. Ändringsförslaget syftar till att avsätta 
kommissionens företrädare från ESMA:s förvaltningsstyrelse. ESMA ska kontrolleras av 
tillsynsmyndigheterna själva. Närvaron av kommissionens företrädare i ESMA:s 
tillsynsstyrelse, som en icke-röstande ledamot, räcker för att garantera ett korrekt 
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informationsutbyte mellan kommissionen och ESMA och korrekta kommunikationer mellan 
dem.

Ändringsförslag 548
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 –  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje ledamot utom ordföranden ska ha 
en suppleant som kan ersätta en ledamot 
som är förhindrad att delta.

utgår

Or. en

Motivering

Förvaltningsstyrelsen bör bestå av oberoende ledamöter som utsetts gemensamt av stats- och 
regeringscheferna (precis som ECB:s direktion). 

Ändringsförslag 549
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje ledamot utom ordföranden ska ha en 
suppleant som kan ersätta en ledamot som 
är förhindrad att delta.

Varje ledamot ska ha en suppleant som kan 
ersätta en ledamot som är förhindrad att 
delta. Ordföranden kan ersättas av 
vice ordföranden och ledamöter av 
suppleanter enligt artikel 25.2.

Or. en
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Ändringsförslag 550
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska 
förordnas på två och ett halvt år. Det kan 
förlängas en gång.

utgår

Or. en

Motivering

Förvaltningsstyrelsen bör bestå av oberoende ledamöter som utsetts gemensamt av stats- och 
regeringscheferna (precis som ECB:s direktion). 

Ändringsförslag 551
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verkställande direktören skall delta utan 
rösträtt i förvaltningsstyrelsens 
sammanträden.

Verkställande direktören och en 
företrädare för kommissionen ska delta 
utan rösträtt i förvaltningsstyrelsens 
sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 552
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verkställande direktören skall delta utan 
rösträtt i förvaltningsstyrelsens 

Förvaltningsstyrelsen ska åtminstone 
sammanträda före varje sammanträde i 
tillsynsstyrelsen och så ofta den anser det 
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sammanträden. nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 553
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varken medlemsstaternas eller 
Europeiska unionens institutioner eller 
organ, eller något annat offentligt eller 
privat organ, får försöka påverka 
förvaltningsstyrelsens ledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 554
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som 
avses i artikel 54 ska 
förvaltningsstyrelsens ledamöter även 
efter att ha lämnat tjänsten vara skyldiga 
att uppträda med heder och omdöme när 
det gäller att acceptera vissa uppgifter 
eller motta vissa förmåner.

Or. en
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Ändringsförslag 555
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Förvaltningsstyrelsen ska, efter samråd 
med tillsynsstyrelsen, anta en årsrapport 
om myndighetens verksamhet på grundval 
av det utkast till årsrapport som avses i 
artikel 38.4 och senast den 15 juni 
överlämna den till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen, revisionsrätten och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 556
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Förvaltningsstyrelsen ska utse och 
återkalla överklagandenämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 44.3 och 
44.5.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 557
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska företrädas av en 
ordförande på heltid som ska vara 

1. Myndigheten ska företrädas av en 
ordförande och en vice ordförande på 
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en oberoende expert. heltid som ska vara oberoende fackmän. 

Or. en

Ändringsförslag 558
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vice ordföranden ska agera som 
suppleant till ordföranden och ska också 
ansvara för externa förbindelser med den 
gemensamma kommittén, ESRB och 
internationella organ.

Or. en

Ändringsförslag 559
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ordföranden ska efter ett öppet 
urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen
utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper 
om finansmarknadsaktörer och marknader 
och sin erfarenhet med relevans för 
finansiell tillsyn och reglering.

2. Ordföranden ska utses av 
Europaparlamentet utifrån sina meriter, 
färdigheter, kunskaper om 
finansmarknadsaktörer och marknader och 
sin erfarenhet med relevans för finansiell 
tillsyn och reglering, efter ett öppet 
urvalsförfarande, som anordnas och sköts 
av tillsynsstyrelsen, som ska välja ut de 
tre bästa kandidaterna som ska föreslås 
för Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 560
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ordföranden ska efter ett öppet 
urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen 
utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper 
om finansmarknadsaktörer och marknader 
och sin erfarenhet med relevans för 
finansiell tillsyn och reglering.

2. Ordföranden och vice ordföranden ska 
efter ett öppet urvalsförfarande utses av 
tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, 
färdigheter, kunskaper om 
finansmarknadsaktörer och marknader och 
sin erfarenhet med relevans för finansiell 
tillsyn och reglering.

Or. en

Ändringsförslag 561
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ordföranden utses ska 
tillsynsstyrelsens val av kandidat
tillstyrkas av Europaparlamentet.

Innan ordföranden utses ska 
tillsynsstyrelsens val av tre kandidater
tillstyrkas av Europaparlamentet, som ska 
utse en av dem till ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 562
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ordföranden utses ska 
tillsynsstyrelsens val av kandidat
tillstyrkas av Europaparlamentet.

Innan ordföranden utses ska 
tillsynsstyrelsens val av kandidater
tillstyrkas av Europaparlamentet.
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Or. en

Ändringsförslag 563
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsstyrelsen ska också bland sina 
ledamöter utse en suppleant som ska utföra 
ordförandens uppgifter i dennes frånvaro.

I ordförandens och vice ordförandens
frånvaro ska tillsynsstyrelsen också bland 
sina ledamöter utse en tillfällig ersättare
som ska utföra ordförandens eller 
vice ordförandens uppgifter i deras
frånvaro.

Or. en

Ändringsförslag 564
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som 
avses i artikel 54 är ordföranden, även 
efter att ha lämnat tjänsten, skyldig att 
uppträda med heder och omdöme när det 
gäller att acceptera vissa uppgifter eller 
motta vissa förmåner.

Or. en
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Ändringsförslag 565
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver den information som avses i 
artiklarna 7a, 8, 9, 10, 11a och 18 ska 
rapporten innehålla detaljerade uppgifter 
om omfattningen av samverkan mellan 
myndigheten och Europeiska 
systemriskrådet och ett svar, när detta är 
relevant, på utlåtanden och granskningar 
från bankintressentgruppen. Den ska 
också innehålla all den information som 
Europaparlamentet begärt på 
ad hoc-basis.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten också mer formellt är ansvarig inför intressentgruppen 
och parlamentet, för att värna om demokratiska hänsyn och hänsynen till intressenterna. 

Ändringsförslag 566
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verkställande direktören ska efter ett 
öppet urvalsförfarande utses av 
tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, 
färdigheter, kunskaper om 
finansmarknadsaktörer och marknader och 
sina erfarenheter med relevans för 
finansiell tillsyn och reglering och av 
arbetsledning.

2. Verkställande direktören ska efter ett 
öppet urvalsförfarande utses av 
tillsynsstyrelsen på förslag från 
förvaltningsstyrelsen utifrån sina meriter, 
färdigheter, kunskaper om 
finansmarknadsaktörer och marknader och 
sina erfarenheter med relevans för 
finansiell tillsyn och reglering och av 
arbetsledning.

Or. en
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Ändringsförslag 567
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under nio månader före utgången av 
verkställande direktörens femåriga 
mandatperiod ska tillsynsstyrelsen
genomföra en utvärdering.

4. Under nio månader före utgången av 
verkställande direktörens femåriga 
mandatperiod ska förvaltningsstyrelsen
genomföra en utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 568
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utvärderingen ska tillsynsstyrelsen
särskilt bedöma

Vid utvärderingen ska 
förvaltningsstyrelsen särskilt bedöma

Or. en

Ändringsförslag 569
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsstyrelsen får med beaktande av 
utvärderingen förnya verkställande 
direktörens mandat en gång.

Förvaltningsstyrelsen får med beaktande 
av utvärderingen förnya verkställande 
direktörens mandat en gång.

Or. en
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Ändringsförslag 570
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Verkställande direktören får endast 
avlägsnas från sitt uppdrag genom beslut 
av tillsynsstyrelsen.

5. Verkställande direktören får endast 
avlägsnas från sitt uppdrag genom beslut 
av tillsynsstyrelsen och på förslag av 
förvaltningsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 571
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verkställande direktören bör inte ha 
arbetat i eller tillhandahållit tjänster till 
finansiella institut under de tre 
föregående åren och bör inte heller göra 
det under de tre åren efter det att han/hon 
lämnat sitt uppdrag inom myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 572
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som 
avses i artikel 54 är den verkställande 
direktören även efter att ha lämnat 
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tjänsten skyldig att uppträda med heder 
och omdöme när det gäller att acceptera 
vissa uppgifter eller motta vissa förmåner.

Or. en

Ändringsförslag 573
Peter Skinner

Förslag till förordning
Kapitel IV – Avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR 
DE EUROPEISKA 
TILLSYNSMYNDIGHETERNA

EUROPEISKA 
TILLSYNSMYNDIGHETERNAS
(GEMENSAMMA KOMMITTÉ) 
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling.)

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa att den gemensamma kommittén också är ett internt rådgivande 
organ för de europeiska tillsynsmyndigheterna och mellan dessa och ESRB.

Ändringsförslag 574
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En gemensam kommitté för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
inrättas.

1. De europeiska tillsynsmyndigheternas
(gemensamma kommitté) (”den 
gemensamma kommittén”) ska inrättas 
och ha sitt säte i Bryssel.

Or. en
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Motivering

Klargör den gemensamma kommitténs betydelse och ger en permanent bas för dess ständiga 
sekretariat på en geografiskt central plats för ESFS.

Ändringsförslag 575
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En gemensam kommitté för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
inrättas.

1. De europeiska tillsynsmyndigheternas 
(gemensamma kommitté) (”den 
gemensamma kommittén”) ska inrättas 
och ha sitt säte i Frankfurt.

Or. en

Motivering

För att de europeiska tillsynsmyndigheterna (den gemensamma kommittén) ska kunna arbeta 
effektivare bör de, för att skapa skalfördelar, ha samma placering som myndigheterna och 
finnas där ESRB kommer att placeras, det vill säga i Frankfurt.  

Ändringsförslag 576
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med verksamheterna i Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande kunskap 
och konvergens med verksamheterna i 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) och Europeiska 
tillsynsmyndigheten försäkringar och 
tjänstepensioner), i synnerhet när det 
gäller
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– finansiella konglomerat,
– bokföring och revision,
– mikroprudentiella analyser för 
finansiell stabilitet, 
– investeringsprodukter riktade till 
privatkunder,
– åtgärder mot penningtvätt samt
– informationsutbyte med Europeiska 
systemriskrådet, samt utvecklande av 
förbindelserna mellan Europeiska 
systemriskrådet och Europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Den gemensamma kommittén bör också verka för bättre kvalitet och konsekvens när det 
gäller den information som utbyts mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB och 
bättre förbindelser mellan de europeiska tillsynsmyndigheternas och ESRB:s sekretariat.

Ändringsförslag 577
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med verksamheterna i Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med alla Europeiska tillsynsmyndighetens 
pelare, i synnerhet när det gäller

– finansiella konglomerat,
– bokföring och revision,
– mikroprudentiella analyser för 
finansiell stabilitet, 
– investeringsprodukter riktade till 
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privatkunder,
– åtgärder mot penningtvätt samt
– informationsutbyte med Europeiska 
systemriskrådet, samt utvecklande av 
förbindelserna mellan Europeiska 
systemriskrådet och Europeiska 
tillsynsmyndigheternas pelare.

Or. en

Ändringsförslag 578
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med verksamheterna i Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med övriga Europeiska 
tillsynsmyndigheter, i synnerhet när det
gäller 

– finansiella konglomerat,
– bokföring och revision,
– mikroprudentiella analyser av 
sektorövergripande utveckling, risker och 
sårbarheter för finansiell stabilitet,
– investeringsprodukter riktade till 
privatkunder,
– åtgärder mot penningtvätt samt
– informationsutbyte med Europeiska 
systemriskrådet, samt utvecklande av 
förbindelserna mellan Europeiska 
systemriskrådet och Europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en
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Motivering

Den gemensamma kommittén utvecklar nya områden för gemensamma insatser. Man bör 
därför fastställa ett antal samarbetsområden i förordningarna. På grundval av de 
förberedelser som gjorts av den gemensamma kommittén kommer det slutliga beslutet att 
fattas av de konstituerande kommittéerna.

Ändringsförslag 579
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med verksamheterna i Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med verksamheterna i Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten. Den ska 
också säkerställa sektorövergripande 
konvergens i tillsynen och samordning, i 
synnerhet när det gäller
– finansiella konglomerat,
– bokföring och revision,
– mikroprudentiella analyser för 
finansiell stabilitet,
– investeringsprodukter riktade till
privatkunder,
– åtgärder mot penningtvätt samt
– informationsutbyte med Europeiska 
systemriskrådet.

Or. en
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Ändringsförslag 580
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som ett forum där myndigheten 
ska samarbeta nära och regelbundet och 
säkerställa sektorövergripande konvergens 
med verksamheterna i Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska 
fungera som en övergripande struktur för 
ESFS där myndigheten ska samarbeta nära 
och regelbundet och säkerställa 
sektorövergripande konvergens med 
verksamheterna i Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten. 

Or. en

Ändringsförslag 581
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska tillhandahålla 
tillfredsställande resurser för 
administrativt stöd åt gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna. Detta ska omfatta 
personal-, administrations-, infrastruktur-
och driftskostnader.

3. Den gemensamma kommittén ska ha ett 
permanent sekretariat med personal som 
avdelats från de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna. Myndigheten ska 
bidra med adekvata medel för
administrations-, infrastruktur- och 
driftskostnader.

Or. en

Motivering

Med ett ständigt sekretariat kan den gemensamma kommittén fullgöra sina uppgifter 
effektivare och antalet uppgifter kan öka med tiden. Vidare bör detta skapa 
sektorövergripande kunskapsinhämtning och en gemensam tillsynskultur inom sekretariatet, 
med hjälp av de tre myndigheterna
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Ändringsförslag 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Endast de tillsynsmyndigheter som 
ingår i det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska ha rätt att utöva 
tillsyn av finansiella institut i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 583
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 a
Om ett betydande gränsöverskridande 
finansiellt institut bedriver 
sektorsövergripande verksamhet ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna 
(gemensamma kommittén) besluta vilken 
europeisk tillsynsmyndighet som ska vara 
huvudsaklig behörig myndighet och/eller 
anta bindande beslut för att lösa tvister 
mellan de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa rättslig säkerhet för finansiella konglomerat vid 
oenighet bland nationella tillsynsmyndigheter.
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Ändringsförslag 584
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemensamma kommittén ska bestå av 
ordföranden och ordförandena i 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten samt, i 
tillämpliga fall, ordföranden i en 
underkommitté som inrättats enligt 
artikel 43.1.

1. Gemensamma kommittén ska bestå av 
en oberoende ordförande, en oberoende 
vice ordförande och ordförandena i 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten samt, i 
tillämpliga fall, ordföranden i en 
underkommitté som inrättats enligt 
artikel 43. 

Or. en

Ändringsförslag 585
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemensamma kommittén ska bestå av 
ordföranden och ordförandena i 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten samt, i 
tillämpliga fall, ordföranden i en 
underkommitté som inrättats enligt 
artikel 43.1.

1. Gemensamma kommittén ska ha 
en styrelse som ska bestå av ordföranden 
och ordförandena för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt, i tillämpliga 
fall, ordföranden i en underkommitté som 
inrättats enligt artikel 43. 

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att bättre definiera den gemensamma kommitténs struktur, även genom att 
ge den en styrelse som ska bestå av ordförandena för de tre europeiska myndigheterna.
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Ändringsförslag 586
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verkställande direktören, kommissionen 
och ESRB ska inbjudas som observatörer 
till sammanträdena i gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och i de 
underkommittéer som avses i artikel 43.

2. Verkställande direktören, en företrädare 
för kommissionen och ESRB ska inbjudas 
som observatörer till sammanträdena i 
styrelsen för gemensamma kommittén för 
de europeiska tillsynsmyndigheterna och i 
de underkommittéer som avses i artikel 43.

Or. en

Ändringsförslag 587
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden i gemensamma kommittén 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska utses för ett år i taget enligt ett rullande 
schema bland ordförandena i Europeiska 
bankmyndigheten, Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska värdepappers och 
marknadsmyndigheten.

3. Ordföranden i gemensamma kommittén 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska utses för ett år i taget enligt ett rullande 
schema bland ordförandena i Europeiska 
tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) och 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader). 
Ordföranden för den gemensamma 
kommittén ska också vara vice ordförande 
för Europeiska systemriskrådet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att de europeiska tillsynsmyndigheternas sakkunskap på mikronivå får 
tillräcklig tyngd i ESRB. Det är också viktigt att ESRB inte är för bankinriktat och att 
sektorerna bank, försäkring, värdepapper och marknad är lämpligt företrädda av 
en ordförande från den gemensamma kommittén, som kan företräda alla de tre sektorerna.
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Ändringsförslag 588
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
sammanträda minst varannan månad.

Styrelsen för den gemensamma kommittén 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska sammanträda minst varannan månad.

Or. en

Ändringsförslag 589
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42a
Den gemensamma kommittén ska 
övervaka och samordna de 
tillsynskollegier som utför tillsyn av stora 
gränsöverskridande finansiella institut, 
som betraktas som systemrelevanta.
Den lista över systemrelevanta finansiella 
institut som omfattas av artikel 2.1 ska 
fastställas av ESRB i nära samarbete med 
den gemensamma kommittén.
Den gemensamma kommittén kan besluta 
att ta över de direkta ansvarsområden och 
befogenheter som tilldelas myndigheten i 
denna förordning när det gäller enskilda 
finansiella institut, efter lämpligt samråd 
med de institut som omfattas av tillsynen 
och styrelserna och intressentgrupperna 
inom de berörda myndigheterna, särskilt 
när det gäller finansiella konglomerat och 
institut med sektorsövergripande 
verksamhet inom mer än en myndighets 
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behörighetsområde.

Or. en

Ändringsförslag 590
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämnden ska ha 
sex ledamöter och sex suppleanter med 
relevanta kunskaper och erfarenheter som 
inte då de utses är anställda vid behöriga 
myndigheter eller andra
gemenskapsinstitutioner eller nationella 
institutioner som deltar i myndighetens 
verksamheter.

2. Överklagandenämnden ska ha sex 
ledamöter och sex suppleanter. Den ska 
bestå av personer med mycket gott rykte 
och erkända relevanta kunskaper och 
dokumenterad professionell sakkunskap,
inbegripet erfarenhet av tillsyn på 
tillräckligt hög nivå inom 
bankverksamhet, försäkringar och 
tjänstepensioner, 
värdepappersmarknaderna eller andra
finansiella tjänster, samt åtminstone 
två ledamöter med tillräcklig juridisk 
sakkunskap för att tillhandahålla juridisk 
rådgivning avseende myndighetens 
utövande av sina befogenheter.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att överklagandenämnden har tillgång till personer som har 
sakkunskap på alla de områden den kan tänkas bli ombedd att uttala sig om till följd av de 
tre sektorsvisa europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet. Det är också viktigt att se till 
att nämnden har tillgång till tillräcklig juridisk sakkunskap, eftersom den troligen kommer att 
behöva uttala sig om områden som har med den rättsliga tillämpningen av vissa av de 
europeiska tillsynsmyndigheternas åtgärder att göra.
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Ändringsförslag 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämnden ska ha sex 
ledamöter och sex suppleanter med 
relevanta kunskaper och erfarenheter som 
inte då de utses är anställda vid behöriga 
myndigheter eller andra 
gemenskapsinstitutioner eller nationella 
institutioner som deltar i myndighetens 
verksamheter.

2. Överklagandenämnden ska ha sex 
ledamöter och sex suppleanter. Den ska 
bestå av personer med mycket gott rykte
och erkända relevanta kunskaper och 
dokumenterad professionell sakkunskap, 
inbegripet erfarenhet av tillsyn på 
tillräckligt hög nivå inom 
bankverksamhet, försäkringar och 
tjänstepensioner, 
värdepappersmarknaderna eller andra
finansiella tjänster, samt åtminstone 
två ledamöter med tillräcklig juridisk 
sakkunskap för att tillhandahålla juridisk 
rådgivning avseende myndighetens 
utövande av sina befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 592
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överklagandenämnden ska utse en 
ordförande.

Ordföranden, som utses gemensamt av 
rådet, kommissionen och 
Europaparlamentet bör vara en 
professionell jurist.

Or. en
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Ändringsförslag 593
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dess beslut ska fattas med en majoritet på 
minst fyra av dess sex ledamöter.

Dess beslut ska fattas med omröstning 
med enkel majoritet, där ordföranden ska 
ha utslagsröst.

Or. en

Ändringsförslag 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Överklagandenämndens 
sammansättning ska vara väl avvägd och 
avspegla Europeiska unionen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 595
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Två ledamöter och två suppleanter i 
överklagandenämnden ska utses av 
myndigheten från en förslagslista från 
kommissionen efter en offentlig inbjudan 
till intresseanmälan, som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

3. Ledamöterna i överklagandenämnden 
och två suppleanter ska utses efter samråd 
med myndigheternas förvaltningsstyrelser 
enligt följande:

– Två ledamöter och två suppleanter av 



PE439.931v01-00 66/87 AM\809655SV.doc

SV

rådet.
– Två ledamöter och två suppleanter av 
kommissionen.
– Två ledamöter och två suppleanter av 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 596
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Två ledamöter och två suppleanter i 
överklagandenämnden ska utses av 
myndigheten från en förslagslista från
kommissionen efter en offentlig inbjudan 
till intresseanmälan, som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, och 
efter samråd med tillsynsstyrelsen.

3. Två ledamöter i överklagandenämnden 
ska utses av Europaparlamentet, 
två ledamöter av rådet och övriga 
två ledamöter av kommissionen efter 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan, 
som offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, och efter samråd med 
tillsynsstyrelsen. 

Or. en

Ändringsförslag 597
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Två ledamöter och två suppleanter i 
överklagandenämnden ska utses av 
myndigheten från en förslagslista från 
kommissionen efter en offentlig inbjudan 
till intresseanmälan, som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, och 
efter samråd med tillsynsstyrelsen.

3. Två ledamöter och två suppleanter i
överklagandenämnden ska utses av 
myndigheten från en förslagslista från 
kommissionen, efter en utfrågning i 
Europaparlamentet och efter en offentlig 
inbjudan till intresseanmälan, som 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, och efter samråd med 
tillsynsstyrelsen. 
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Or. en

Motivering

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska i högsta möjliga grad vara oberoende. 
Kommissionens inflytande på överklagandenämndes sammansättning ska därför vara 
begränsat. Kommissionens förslagslista kan eventuellt begränsa det valet. Ledamöterna av 
ESMA:s överklagandenämnd ska vara fria att med tillsynsstyrelsens samtycke välja de mest 
lämpade ledamöterna av nämnden. Tillsynsstyrelsens samtycke ska krävas, eftersom det är 
det viktigaste organet i ESMA. 

Ändringsförslag 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Två ledamöter och två suppleanter i 
överklagandenämnden ska utses av 
myndigheten från en förslagslista från 
kommissionen efter en offentlig inbjudan 
till intresseanmälan, som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, och 
efter samråd med tillsynsstyrelsen.

3. Ledamöterna i överklagandenämnden 
och deras suppleanter ska utses av 
myndigheten från en förslagslista från 
kommissionen efter en offentlig inbjudan 
till intresseanmälan, som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, och 
efter samråd med tillsynsstyrelsen. 

Or. en

Ändringsförslag 599
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga ledamöter ska utses i enlighet med 
förordning (EG) nr …/… [EIOPA] och 
förordning (EG) nr …/… [EBA].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 600
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga ledamöter ska utses i enlighet med 
förordning (EG) nr …/… [EIOPA] och 
förordning (EG) nr …/… [EBA].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 601
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ledamöter i överklagandenämnden, som 
utsetts av myndighetens tillsynsstyrelse, får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har befunnits skyldiga till 
något allvarligt fel och styrelsen efter 
samråd med tillsynsnämnden fattar beslut 
om avsättande efter samråd med 
tillsynsstyrelsen.

5. Ledamöter i överklagandenämnden, som 
utsetts av myndighetens tillsynsstyrelse, får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har befunnits skyldiga till 
något allvarligt fel och den institution som 
utnämnde dem fattar beslut om avsättande 
efter samråd med tillsynsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 602
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Myndigheten, Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten ska se till 
att överklagandenämnden ges 

6. Myndigheten, Europeiska 
tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) 
och Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) ska se 
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tillfredsställande driftsstöd och 
sekretariatstjänster.

till att överklagandenämnden ges 
tillfredsställande driftsstöd och 
sekretariatstjänster via den gemensamma 
kommittén.

Or. en

Motivering

Eftersom överklagandenämnden kommer att vara en del av den gemensamma kommittén är 
det lämpligt att kommittén ger nämnden tillgång till stöd från sitt sekretariat. 

Ändringsförslag 603
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person, 
inbegripet behöriga myndigheter, får 
överklaga varje beslut av myndigheten som 
fattats enligt artikel 9, 10 eller 11 eller 
varje annat beslut som myndigheten fattat 
med tillämpning av någon av de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat 
till den personen eller om det, trots att det 
är riktat till en annan person, direkt berör 
den överklagande personligen.

1. Varje fysisk eller juridisk person, 
inbegripet behöriga myndigheter, får 
överklaga varje beslut av myndigheten som 
fattats enligt artikel 9, 10 eller 11 eller 
varje annat beslut som myndigheten fattat 
med tillämpning av någon av de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat 
till den personen eller om det, trots att det 
är riktat till en annan person, direkt berör 
den överklagande personligen. De kan 
också överklaga en påstådd inkorrekt 
tillämpning av EU-lagstiftningen.

Or. en

Motivering

För att garantera en konsekvent tillämpning av gemenskapsbestämmelserna och på ett 
effektivt sätt skydda finansmarknadsaktörernas rättigheter, ska dessa aktörer ha rätt att 
överklaga till överklagandenämnden på grundval av en eventuell inkorrekt tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 604
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Överklagandenämnden får vid 
tillämpningen av denna artikel utöva alla 
befogenheter som ingår tilldelats
myndigheten eller hänskjuta ärendet till 
dennas behöriga organ. Detta organ ska 
vara bundet av överklagandenämndens 
beslut.

5. Överklagandenämnden får antingen 
bekräfta det beslut som fattats av den 
behöriga myndigheten eller hänskjuta 
ärendet till myndighetens behöriga organ. 
Detta organ ska vara bundet av 
överklagandenämndens beslut.

Or. en

Ändringsförslag 605
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Talan får väckas inför förstainstansrätten 
eller domstolen i enlighet med artikel 230 i 
fördraget mot beslut som fattats av 
överklagandenämnden eller, i de fall det 
inte finns någon möjlighet att överklaga till 
överklagandenämnden, av myndigheten.

1. Talan får väckas inför en särskild panel 
inom förstainstansrätten eller domstolen i 
enlighet med artiklarna 257 och 263 i 
fördraget mot beslut som fattats av 
överklagandenämnden eller, i de fall det 
inte finns någon möjlighet att överklaga till 
överklagandenämnden, av myndigheten.

Or. en

Motivering

För att undvika överbelastning/förseningar och för att beakta särdragen för de tvister som 
ska lösas, ska en panel skapas inom förstainstansrätten. Denna panel ska avgöra tvister 
mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och finansmarknadsaktörerna enligt de villkor 
som anges i artikel 257 i fördraget. Möjligheten att nå en uppgörelse i godo ska undersökas i 
alla skeden av förfarandet.
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Ändringsförslag 606
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den specifika panel som ingår i 
domstolen ska i första instans avgöra 
tvister mellan Europeiska 
tillsynsmyndigheterna och 
finansmarknadsaktörerna. Panelen ska i 
alla skeden av förfarandet undersöka 
möjligheterna att nå uppgörelser i godo.

Or. en

Motivering

För att undvika överbelastning/förseningar och för att beakta särdragen för de tvister som 
ska lösas, ska en panel skapas inom förstainstansrätten. Denna panel ska avgöra tvister 
mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och finansmarknadsaktörerna enligt de villkor 
som anges i artikel 257 i fördraget. Möjligheten att nå en uppgörelse i godo ska undersökas i 
alla skeden av förfarandet.

Ändringsförslag 607
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna och Europeiska 
unionens institutioner, samt alla fysiska 
och juridiska personer, får väcka talan 
direkt inför domstolen mot myndighetens 
beslut, i enlighet med artikel 263 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 608
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från den eller de 
behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från den eller de 
behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom ESMA ska vara en gemenskapsmyndighet ska den i största möjliga utsträckning 
finansieras från EU:s budget. Detta kommer också att skydda dess oberoende. Därför ska den 
inte finansieras med bidrag från de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 610
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från den eller de
behöriga nationella tillsynsmyndigheterna.

a) Obligatoriska bidrag från den behöriga 
nationella tillsynsmyndigheten, vilka ska 
göras i enlighet med den viktning av 
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röster som anges i artikel 3.3 i protokollet 
(nr 36) om övergångsbestämmelser, som 
är fogat till fördraget om Europeiska 
unionen och till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. I enlighet med 
denna artikel ska artikel 3.3 i protokollet 
(nr 36) om övergångsbestämmelser 
fortsätta att tillämpas även efter den 
tidsfrist, den 31 oktober 2014, som 
fastställs där.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget fastställer de bidrag som ska lämnas av de nationella tillsynsmyndigheter 
som utövar tillsyn av finansmarknader till ESMA:s budget. Den föreslagna bestämmelsen 
grundar sig på nuvarande praxis. 

Ändringsförslag 611
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas 
upp i Europeiska unionens allmänna 
budget (kommissionens avsnitt).

b) Ett bidrag från Europeiska unionen, i 
en separat budgetrubrik i avsnitt [XI] i 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. en

Motivering

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). 
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Ändringsförslag 612
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska 
verkställande direktören utarbeta ett förslag 
till skattning av myndighetens inkomster 
och utgifter för följande budgetår och 
överlämna detta preliminära budgetförslag 
till förvaltningsstyrelsen tillsammans med 
tjänsteförteckningen. 
Förvaltningsstyrelsen ska varje år, med 
stöd av det preliminära förslag som 
utarbetats av verkställande direktören, 
genomföra en skattning av myndighetens 
inkomster och utgifter för nästkommande 
budgetår. Senast den 31 mars ska 
förvaltningsstyrelsen överlämna denna 
skattning tillsammans med ett förslag till 
tjänsteförteckning till kommissionen. Innan 
skattningen antas ska verkställande 
direktörens förslag godkännas av 
tillsynsstyrelsen.

1. Med undantag av myndighetens första 
verksamhetsår som löper ut den 
31 december 2011 i enlighet med 
artikel 49.6a ska verkställande direktören 
senast den 15 februari varje år utarbeta ett 
förslag till skattning av myndighetens 
inkomster och utgifter för följande 
budgetår och överlämna detta preliminära 
budgetförslag till förvaltningsstyrelsen och 
tillsynsstyrelsen tillsammans med 
tjänsteförteckningen. Tillsynsstyrelsen ska 
varje år, med stöd av det preliminära 
förslag som utarbetats av verkställande 
direktören, och godkänts av 
förvaltningsstyrelsen, genomföra en 
skattning av myndighetens inkomster och 
utgifter för nästkommande budgetår. 
Senast den 31 mars ska tillsynsstyrelsen
överlämna denna skattning tillsammans 
med ett förslag till tjänsteförteckning till 
kommissionen. Innan skattningen antas ska 
verkställande direktörens förslag 
godkännas av förvaltningsstyrelsen.

Or. en

Motivering

Det föreslås att de europeiska tillsynsmyndigheternas budget för det första verksamhetsåret, 
som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av de respektive 
nivå 3-kommittéerna efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till rådet och 
parlamentet för godkännande.   Detta är mycket viktigt för att garantera de europeiska 
tillsynsmyndigheternas verksamhetsmässiga oberoende så att de kan inleda sin verksamhet på 
stabila finansiella grunder. Detta oberoende balanseras av ansvarsskyldigheten inför 
EU:s politiska institutioner. 
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Ändringsförslag 613
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Budgeten för myndighetens första 
verksamhetsår, som löper ut den 
31 december 2011, ska godkännas av 
medlemmarna av nivå 3-kommittén efter 
samråd med kommissionen och därefter 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet för godkännande.  

Or. en

Motivering

Det föreslås att de europeiska tillsynsmyndigheternas budget för det första verksamhetsåret, 
som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av de respektive 
nivå 3-kommittéerna efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till rådet och 
parlamentet för godkännande.   Detta är mycket viktigt för att garantera de europeiska 
tillsynsmyndigheternas verksamhetsmässiga oberoende så att de kan inleda sin verksamhet på 
stabila finansiella grunder. Detta oberoende balanseras av ansvarsskyldigheten inför 
EU:s politiska institutioner. 

Ändringsförslag 614
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Genom undantag från föregående 
bestämmelser ska myndighetens budget 
för det första verksamhetsåret, som löper 
ut den 31 december 2011, godkännas av 
medlemmarna av nivå 3-kommittén efter 
samråd med kommissionen och därefter 
överlämnas till budgetmyndigheten för 
godkännande. 
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Or. en

Motivering

Det behövs en övergångsmekanism för att underlätta myndighetens funktion på kort sikt.

Ändringsförslag 615
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tjänsteföreskrifterna, 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
och de bestämmelser som antagits 
gemensamt av Europeiska gemenskapernas
institutioner för tillämpningen av 
tjänsteföreskrifterna och
anställningsvillkoren ska gälla för 
myndighetens personal, inbegripet dess 
verkställande direktör.

1. Tjänsteföreskrifterna, 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
och de bestämmelser som antagits 
gemensamt av Europeiska unionens 
institutioner för tillämpningen av 
tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren ska gälla för 
myndighetens personal, med undantag av
dess ordförande.

Or. en

Motivering

Ordföranden bör inte omfattas av EU:s tjänsteföreskrifter. Anställningsvillkoren för 
ordföranden bör fastställas av tillsynsstyrelsen, vilket redan är fallet med ordföranden och 
ledamöterna av Europeiska centralbankens direktion. Det bör påpekas att ordförandena 
kommer att ingå i ESRB och dess styrkommitté, och därför är det lämpligt att följa 
Europeiska centralbankens system. 

Ändringsförslag 616
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska 
myndigheten ersätta skada som orsakats av 
denna eller av dess personal vid 

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska 
myndigheten ersätta omotiverad skada som 
orsakats av denna eller av dess personal vid 
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tjänsteutövning, i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar. 
Tvister som rör ersättningen av sådana 
skador ska avgöras av domstolen.

tjänsteutövning, i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar.  
Tvister som rör ersättningen av sådana 
skador ska avgöras av domstolen.

Or. en

Motivering

Det kan hända att den europeiska tillsynsmyndigheten i sin verksamhet orsakar enskilda 
finansiella institut skada för att främja det allmänna bästa. Sådan skada skulle vara 
motiverad för att säkra stabilitet i systemet, och då bör inte myndigheten hållas ansvarig för 
skadan.

Ändringsförslag 617
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska inte acceptera en tjänst vid 
ett finansiellt institut som tidigare 
omfattats av den tillsyn som utövas av det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn 
under de första 18 månaderna efter det att 
de lämnat sin tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 618
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsstyrelsen ska fatta beslut 
om myndighetens interna språkordning.

2. Tillsynsstyrelsen ska fatta beslut om 
myndighetens interna språkordning.

Or. en
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Ändringsförslag 619
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagande i myndighetens arbete ska 
också stå öppet för tredjeländer som 
tillämpar en lagstiftning som erkänts som 
likvärdig EU-lagstiftningen inom de 
behörighetsområden för myndigheten som 
avses i artikel 1.2 och om detta deltagande 
ökar överensstämmelsen mellan 
resultaten av tillsyn av direkt intresse för 
myndigheten och de berörda 
tredjeländerna. Ingåendet av sådana 
administrativa avtal som avses i artikel 18 
ska vara en förutsättning för deras 
deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 620
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagandet bör konkret bestå av ett 
effektivt bilateralt och multilateralt 
informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter och myndigheten under 
fullständigt iakttagande av tillämpliga 
bestämmelser om sekretess och skydd av 
personuppgifter i gällande 
EU-lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 621
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under perioden efter denna 
förordnings ikraftträdande, och innan 
myndigheten inrättas, ska 
nivå 3-kommittén verka i nära samarbete 
med kommissionen för att förbereda 
ersättandet av nivå 3-kommittén med 
myndigheten. Nivå 3-kommittén får vidta 
alla nödvändiga förberedande åtgärder, 
som ska godkännas av myndighetens 
relevanta organ. Detta omfattar 
fastställande av urvalsförfarandet för 
myndighetens ordförande och 
verkställande direktör och ledamöterna av 
förvaltningsstyrelsen och urvalet av dessa 
personer.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om förberedande åtgärder som kan vidtas innan de europeiska 
tillsynsmyndigheternas inrättats bör klargöras. Av effektivitetsskäl är det nödvändigt att 
nivå 3-kommittén, efter förordningens ikraftträdande, kan vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att förbereda inrättandet av de europeiska tillsynsmyndigheterna, med förbehåll för att dessa 
åtgärder ska godkännas av berörda organ inom de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta 
tillvägagångssätt kommer att bidra till att i så hög grad som möjligt förkorta den period 
under vilken de europeiska tillsynsmyndigheterna kanske inte är fullt operativa på grund av 
att deras respektive ordförande och verkställande direktörer inte har utsetts. 

Ändringsförslag 622
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Under perioden från denna 
förordnings ikraftträdande och datum för 
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utnämning av ordföranden och 
ledamöterna av förvaltningsstyrelsen och 
av verkställande direktören ska ESA 
provisoriskt ledas av ordföranden för den 
befintliga nivå 3-kommittén och förvaltas 
av dess generalsekretariat.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om förberedande åtgärder som kan vidtas innan de europeiska 
tillsynsmyndigheternas inrättats bör klargöras. Av effektivitetsskäl är det nödvändigt att nivå 
3-kommittén, efter förordningens ikraftträdande, kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
förbereda inrättandet av de europeiska tillsynsmyndigheterna, med förbehåll för att dessa 
åtgärder ska godkännas av berörda organ inom de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta 
tillvägagångssätt kommer att bidra till att i så hög grad som möjligt förkorta den period 
under vilken de europeiska tillsynsmyndigheterna kanske inte är fullt operativa på grund av 
att deras respektive ordförande och verkställande direktörer inte har utsetts. 

Ändringsförslag 623
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten ska betraktas som den 
lagliga efterföljaren av europeiska 
värdepapperstillsynskommittén. Senast 
dagen för inrättandet av myndigheten 
kommer kommitténs alla tillgångar och 
skulder samt alla oavslutade 
transaktioner att automatiskt överföras till 
myndigheten. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén ska 
upprätta ett bokslut som visar läget när 
det gäller utgående tillgångar och skulder 
vid dagen för överföringen. Detta bokslut 
ska revideras och godkännas av dess 
medlemmar och av kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 624
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla kontraktsanställda som avses i 
punkt 1 ska ges möjlighet att ingå avtal 
som tillfälligt anställda enligt artikel 2 a i 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
i de olika lönegrader som anges i 
myndighetens anställningsplan.

2. I syfte att möjliggöra en smidig 
övergång för den befintliga personalen till 
myndigheten ska alla kontraktsanställda 
som avses i punkt 1, inbegripet personal 
med utstationeringskontrakt, ges 
möjlighet att ingå avtal som tillfälligt 
anställda med likvärdiga eller jämförbara 
ekonomiska och juridiska villkor, i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Or. en

Motivering

Särskilda övergångsbestämmelser bör införas för den nuvarande personalen i 
nivå 3-kommittéerna.

Ändringsförslag 625
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett internt urvalsförfarande, begränsat till 
personal som har avtal med CESR eller 
dess sekretariat, ska genomföras efter det 
att denna förordning trätt i kraft av den 
myndighet som ingår anställningsavtal för 
att kontrollera kompetensen, lämpligheten 
och integriteten hos dem som ska anställas.

Ett internt urvalsförfarande, begränsat till 
personal som har avtal med 
nivå 3-kommittén eller dess sekretariat, 
ska genomföras efter det att denna 
förordning trätt i kraft av den myndighet 
som ingår anställningsavtal för att 
kontrollera kompetensen, lämpligheten och 
integriteten hos dem som ska anställas. Det 
interna urvalsförfarandet bör till fullo 
beakta den yrkesskicklighet och 
erfarenhet berörda personer uppvisat i 
samband med utövandet av deras arbete 
före övergången.
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Or. en

Motivering

Särskilda övergångsbestämmelser bör införas för den nuvarande personalen i 
nivå 3-kommittéerna.

Ändringsförslag 626
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska omfatta en utvärdering av 
intressentgruppens funktion och en 
eventuell förstärkning av gruppen för att 
göra det obligatoriskt att lämna dessa råd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utarbeta ett förslag till 
rapport med beaktande av de förslag som 
lagts fram av intressentgruppen för 
värdepapper och marknader, 
tillsynsmyndigheten och den 
gemensamma kommittén. Dessa förslag 
ska bifogas den rapport som offentliggörs 
av kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 628
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram sin rapport 
efter att ha beaktat de förslag om att 
utveckla myndigheten och det europeiska 
systemet för finansiell tillsyn (ESFS) som 
inlämnats av intressentgruppen för 
värdepapper och marknader, som 
inrättats enligt artikel 22, tillsynsstyrelsen, 
som inrättats enligt artikel 26 och den 
gemensamma kommittén som inrättats 
enligt artikel 40. Dessa förslag ska bifogas 
den rapport som ska offentliggöras av 
kommissionen. Kommissionen ska också 
beakta synpunkterna från övriga 
intressentgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 629
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska man bland annat se över 
myndighetens arbete, på grundval av 
artikel 6, tillämpningen av 
skyddsklausulen enligt artikel 23 och 
ESFS:s verksamhet på grundval av 
artikel 39. Den ska innehålla förslag om 
hur man ytterligare kan utveckla 
myndighetens och ESFS:s roll, i syfte att 
skapa en integrerad europeisk 
tillsynsstruktur, inbegripet, vid behov, av 
förslag till ändringar av fördragen och 
den sektorsspecifika lagstiftningen.

Or. en
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Motivering

För att de europeiska tillsynsmyndigheterna ska få befogenheter till direkt tillsyn på EU nivå 
måste all relevant sektorsspecifik lagstiftning eller fördraget ändras så att fördraget inte 
begränsar myndigheternas skönsmässiga befogenheter. Kommissionen bör överväga detta 
alternativ när den lägger fram förslag om hur de europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
utvecklas.

Ändringsförslag 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i sin rapport bland 
annat utvärdera i vilken mån konvergens 
har uppnåtts av de nationella 
myndigheterna när det gäller ordinarie 
tillsynspraxis, tillsynskollegiernas 
funktion, tillsynsmekanismen för 
gränsöverskridande institut, särskilt 
institut med en EU-dimension, 
tillämpningen av artikel 23 om skydd och 
reglering och konvergens inom reglering 
och tillsyn på området för hantering och 
lösning av kriser inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 631
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av utvecklingen mot 
konvergens inom reglering och tillsyn på 
områdena för hantering och lösande av 

utgår
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kriser inom gemenskapen. Utvärderingen 
ska bygga på ett omfattande samråd, 
bland annat med intressentgruppen för 
värdepapper och marknader.

Or. en

Ändringsförslag 632
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av utvecklingen mot 
konvergens inom reglering och tillsyn på 
områdena för hantering och lösande av 
kriser inom gemenskapen. Utvärderingen 
ska bygga på ett omfattande samråd, bland 
annat med intressentgruppen för 
värdepapper och marknader.

Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av de framsteg som gjorts när 
det gäller uppfyllandet av myndighetens 
mål och utvecklingen mot konvergens 
inom reglering och tillsyn på områdena för 
hantering och lösande av kriser inom 
Europeiska unionen. Rapporten ska också 
innehålla en utvärdering av hur sektorn 
klarar av kostnaderna för dess vanliga 
funktion och hur den fulla 
internaliseringen av kostnaderna kan 
genomföras. Utvärderingen ska bygga på 
ett omfattande samråd, bland annat med 
intressentgruppen för värdepapper och 
marknader.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av utvecklingen mot 

Rapporten ska också innehålla en 
utvärdering av utvecklingen mot 
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konvergens inom reglering och tillsyn på 
områdena för hantering och lösande av 
kriser inom gemenskapen. Utvärderingen 
ska bygga på ett omfattande samråd, bland 
annat med intressentgruppen för 
värdepapper och marknader.

konvergens inom reglering och tillsyn på 
områdena för hantering och lösande av 
kriser inom unionen. I rapporten ska man 
också utvärdera effektiviteten i hela 
systemet med europeiska 
tillsynsmyndigheter och myndighetens 
budgetbehov, varvid myndighetens 
utökade ansvar, befogenheter och 
uppgifter ska beaktas. Utvärderingen ska 
bygga på ett omfattande samråd, bland 
annat med intressentgruppen för 
värdepapper och marknader.

Or. en

Ändringsförslag 634
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genomförandet av den nya 
tillsynsstrukturen bör övervägas och dess 
effektivitet bör noga utvärderas. På 
medellång och lång sikt bör utvecklingen 
av tillsynsstrukturen i riktning mot ett 
system grundat på endast 
två myndigheter, en med ansvar för 
mikroprudentiell tillsyn och den andra 
med ansvar för transparens, 
investerarskydd och marknadsintegritet 
övervägas.

Or. en

Motivering

Tillsynsstrukturen i kommissionens förslag bygger på det traditionella systemet med 
tillsynsmyndigheter per typ av mellanhand. Eftersom det är svårt att göra skillnad mellan de 
olika mellanhänderna, bör man på medellång och lång sikt när så är lämpligt beakta 
en annan tillsynsstruktur.
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Ändringsförslag 635
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet och rådet ska 
granska denna förordning på grundval av 
den rapport som anges i punkt 1 och 
avgöra om myndighetens uppdrag och 
organisation behöver ses över.  

Or. en


