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Ændringsforslag 269
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk banktilsynsmyndighed (i det 
følgende benævnt "myndigheden").

1. Ved denne forordning oprettes en 
europæisk tilsynsmyndighed for banker (i 
det følgende benævnt "myndigheden").

Or. en

Ændringsforslag 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 2006/48/EF, 
2006/49/EF, 2002/87/EF, 2005/60/EF, 
2002/65/EF og 94/19/EF, herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 2006/48/EF, 
2006/49/EF, 2002/87/EF, 2005/60/EF, 
2002/65/EF og 94/19/EF, herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.
Myndigheden handler udelukkende inden 
for rammerne af disse retsakter, såfremt
de finder anvendelse på kredit- og 
finansieringsinstitutter.

Or. en

Begrundelse

De rammer, inden for hvilke myndigheden kan handle, skal præciseres. Denne forordning kan 
ikke ændre anvendelsesområdet for eksisterende sektorielle bestemmelser.
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Ændringsforslag 271
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 2006/48/EF, 
2006/49/EF, 2002/87/EF, 2005/60/EF, 
2002/65/EF og 94/19/EF, herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af denne forordning samt 
direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF, 
2002/87/EF, 2005/60/EF, 2002/65/EF og 
94/19/EF, herunder alle de direktiver, 
forordninger og afgørelser, der er baseret 
på disse retsakter, og eventuelle nye EU-
retsakter, hvorved myndigheden tillægges 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 272
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 2006/48/EF, 
2006/49/EF, 2002/87/EF, 2005/60/EF, 
2002/65/EF og 94/19/EF, herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 2006/48/EF, 
2006/49/EF, 2002/87/EF, 2005/60/EF, 
2002/65/EF og 94/19/EF, herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye EU-retsakter, hvorved myndigheden 
tillægges opgaver.

Or. en

Begrundelse

De direktiver, der fastsætter anvendelsesområdet for Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
aktivitetsområder, er i henhold til terminologien i Lissabontraktatens artikel 290 "retsakter". 
For ikke at krænke EBA's retssikkerhed bør der ikke være yderligere definitioner af EBA's 
aktivitetsområder i denne forordning såsom "beføjelse til at handle på bestemte områder, som 
f.eks. selskabsstyring og revision".
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Ændringsforslag 273
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden handler også på 
kreditinstitutters, finansielle 
konglomeraters, (alternative) 
investeringsselskabers, 
betalingsinstitutters og e-penge-
institutters aktivitetsområder, herunder i 
forbindelse med spørgsmål om 
selskabsstyring, revision og 
regnskabsaflæggelse, såfremt en sådan 
indsats fra myndighedens side er 
nødvendig for at sikre en effektiv og 
konsekvent anvendelse af den lovgivning, 
der er omhandlet i dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Myndigheden handler også på 
kreditinstitutters, finansielle 
konglomeraters, investeringsselskabers, 
betalingsinstitutters og e-penge-
institutters aktivitetsområder, herunder i 
forbindelse med spørgsmål om 
selskabsstyring, revision og 
regnskabsaflæggelse, såfremt en sådan 
indsats fra myndighedens side er 
nødvendig for at sikre en konsekvent 
harmonisering af den lovgivning, der er 
omhandlet i stk. 2, og ensartet 
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anvendelsen af den samt af efterfølgende 
juridisk bindende retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 275
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelserne i denne forordning 
berører ikke Kommissionens beføjelser til 
at sikre efterlevelse af 
fællesskabslovgivningen, navnlig i 
henhold til traktatens artikel 226.

3. Bestemmelserne i denne forordning 
berører ikke Kommissionens beføjelser til 
at sikre efterlevelse af EU-lovgivningen, 
navnlig i henhold til artikel 258 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 276
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 

4. Myndigheden fremmer finansiel 
bæredygtighed og et stærkt europæisk 
finansielt marked med det formål at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
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konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 277
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på og dets 
konkurrenceevne på grundlag af finansiel 
inklusion og ensartede vilkår ved at 
forhindre og rette systemiske risici og 
risici på tværs af grænserne, og, bl.a. 
gennem et højt, effektivt, konsekvent og 
europæisk niveau for regulering og tilsyn, 
ii) at beskytte indskydere og investorer, iii) 
at sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet 
og v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 278
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ia) at undgå 
tilsynsarbitrage og upassende 
konkurrence mellem medlemsstaterne 
gennem strengt tilsyn og håndhævelse af 
regulering, ii) at beskytte indskydere og 
investorer, iii) at sikre de finansielle 
markeders integritet, effektivitet og 
ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 279
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer og andre aktører 
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finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

samt de offentlige finanser, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 280
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, 
gennemsigtighed, effektivitet og ordnede 
virkemåde og deres bæredygtige samspil 
med realøkonomien, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at reducere 
finansieringens procykliske element og 
generelt værne om det finansielle systems 
kort-, mellem- og langsigtede stabilitet og 
v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 282
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 



AM\809989DA.doc 11/85 PE439.966v01-00

DA

og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at 
fremme en fleksibel gennemførelse af den 
monetære politik på markederne og sikre 
kredittens sporbarhed samt kontrollen af 
bankindskud og institutionelle fonde og at 
styrke den internationale 
tilsynskoordinering. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 283
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering, 
samtidig med at der tages højde for 
behovet for at styrke konkurrencen og 
innovationen på det indre marked og at 
sikre global konkurrencedygtighed. Med 
henblik herpå bidrager myndigheden til at 
sikre en konsekvent og effektiv anvendelse 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
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Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering, 
samtidig med at der tages højde for 
behovet for at styrke konkurrencen og 
innovationen på det indre marked og at 
sikre global konkurrencedygtighed. Med 
henblik herpå bidrager myndigheden til at 
sikre en konsekvent og effektiv anvendelse 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

For at tage højde for behovet for at styrke konkurrencen som anført i betænkningen af 
Skinner.
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Ændringsforslag 285
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering, vi) 
at udvikle fælles metoder til vurdering af 
virkningen af produkternes særlige 
egenskaber og distributionsprocessen på 
institutionernes finansielle stilling og på 
forbrugerbeskyttelsen med henblik på at 
bidrage til at sikre ensartede vilkår. Med 
henblik herpå bidrager myndigheden til at 
sikre en konsekvent og effektiv anvendelse 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 286
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
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regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og vi) at nå 
målene med ØMU'en og at styrke den 
internationale tilsynskoordinering. Med 
henblik herpå bidrager myndigheden til at 
sikre en konsekvent og effektiv anvendelse 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 287
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og vi) at forebygge, at der 
opstår fremtidige kreditbobler i 
forbindelse med finansieringsinstitutterne
i EU.
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Or. en

Begrundelse

Kreditboblers betydning i den nuværende krise gør det nødvendigt udtrykkeligt at nævne 
forebyggelse af dem som en af EBA's målsætninger.

Ændringsforslag 288
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering og 
vi) at undgå tilsynsarbitrage og bidrage til 
ensartede vilkår. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at enhver handling fra ESA's side gennemføres under hensyntagen til det brede 
globale konkurrencemæssige billede, herunder at undgå tilsynsarbitrage. ESA bør også 
foretage økonomiske analyser for at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag om 
virkningen af dets handlinger på markedet og virkningen af markedsbegivenheder på dets 
handlinger. Dette er i overensstemmelse med bedste praksis i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 289
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering og 
vi) at undgå tilsynsarbitrage og bidrage til 
globale ensartede vilkår. Med henblik 
herpå bidrager myndigheden til at sikre en
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
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og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering og 
vi) at undgå tilsynsarbitrage og bidrage til 
ensartede vilkår. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering og 
vi) at undgå tilsynsarbitrage. Med henblik 
herpå bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering og 
vii) at udvikle fælles metoder til vurdering
af virkningen af produkternes særlige 
egenskaber og distributionsprocessen på 
institutionernes finansielle stilling og på 
forbrugerbeskyttelsen med henblik på at 
bidrage til at sikre ensartede vilkår. Med 
henblik herpå bidrager myndigheden til at 
sikre en konsekvent og effektiv anvendelse 
af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringerne fra 2008/2009 bør der gennemføres stresstests på 
fællesskabsplan, herunder konsekvensanalyser på kunder, ved hjælp af fælles metoder, 
hvorved der skabes ensartede vilkår, når der overvejes økonomiske rednings- eller 
støtteaktioner.
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Ændringsforslag 293
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet, v) og vii) at 
styrke den internationale 
tilsynskoordinering og det internationale 
tilsynssamarbejde, at styrke den globale 
konkurrenceevne og fremme den 
finansielle udvikling af ugunstigt stillede 
økonomier. Med henblik herpå bidrager 
myndigheden til at sikre en konsekvent og 
effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 
2, nævnte fællesskabslovgivning ved at 
fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 294
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de
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finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
harmonisering og anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved 
at fremme integrationen og konvergensen 
på tilsynsområdet og afgive udtalelser til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og ved at foretage 
økonomiske analyser af markederne for at 
fremme gennemførelsen af myndighedens 
målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 295
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og ved at foretage 
økonomiske analyser af markederne for at 
fremme gennemførelsen af myndighedens 
målsætninger.



AM\809989DA.doc 21/85 PE439.966v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at enhver handling fra ESA's side gennemføres under hensyntagen til det brede 
globale konkurrencemæssige billede, herunder at undgå tilsynsarbitrage. ESA bør også 
foretage økonomiske analyser for at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag om 
virkningen af dets handlinger på markedet og virkningen af markedsbegivenheder på dets 
handlinger. Dette er i overensstemmelse med bedste praksis i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og ved at foretage 
økonomiske analyser af markederne for at 
fremme gennemførelsen af myndighedens 
målsætninger.

Or. en

Begrundelse

For at tage højde for behovet for at styrke konkurrencen som anført i betænkningen af 
Skinner.
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Ændringsforslag 297
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: i) at forbedre den måde, det 
indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
indskydere og investorer, iii) at sikre de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, iv) at værne om det 
finansielle systems stabilitet og v) at styrke 
den internationale tilsynskoordinering. 
Med henblik herpå bidrager myndigheden 
til at sikre en konsekvent og effektiv 
anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
fællesskabslovgivning ved at fremme 
konvergensen på tilsynsområdet og afgive 
udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og ved at foretage 
økonomiske analyser af markederne for at 
fremme gennemførelsen af myndighedens 
målsætninger. Den skal tage hensyn til 
internationalt vedtagne standarder og 
praksisser.

Or. en

Ændringsforslag 298
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden er ved udførelsen af sine 
opgaver særlig opmærksom på 
institutioner med en EU-dimension,
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særlig ved at sikre en tæt forbindelse med 
de tilsynskollegier, der fører tilsyn med 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 299
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ved udførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til den ved denne forordning, 
handler myndigheden uafhængigt og 
objektivt udelukkende i Den Europæiske 
Unions interesse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre ESA'ernes regulerende, tilsynsmæssige, institutionelle og finansielle 
uafhængighed. Det foreslås derfor at indføre en klar bestemmelse i forordningerne om
ESA'ernes uafhængighed. Denne bestemmelse kunne være et supplement til andre 
bestemmelser i forordningerne, der drejer sig om bl.a. ESA'ernes formænds uafhængighed.

Ændringsforslag 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Det europæiske finanstilsynssystem

1. Myndigheden er en del af det 
europæiske finanstilsynssystem, hvis 
hovedformål er at sikre, at de 
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bestemmelser, der gælder for den 
finansielle sektor, gennemføres i 
tilstrækkelig grad for at bibeholde den 
finansielle stabilitet og derved sikre tillid 
til det finansielle system som helhed, med 
en tilstrækkelig grad af beskyttelse af 
brugerne af de finansielle tjenesteydelser.
2. Det europæiske finanstilsynssystem 
omfatter følgende:
a) Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici (ESRB)
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../... [ESMA]
c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), der 
blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../... 
[EIOPA]  
d) Myndigheden 
e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Det Fælles Udvalg), jf. artikel 40
f) de myndigheder i medlemsstaterne, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. .../... [ESMA], 
forordning (EF) nr. …/2009 [EIOPA] og 
forordning (EF) nr. …/… [EBA]
g) Kommissionen for at varetage de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9.
3. Myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde, sikre 
tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og 
nå frem til fælles holdninger til tilsyn med 
finansielle konglomerater og andre 
tværsektorielle spørgsmål med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) gennem Det 
Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder omhandlet i 
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artikel 40.
4. I medfør af princippet om loyalt 
samarbejde i overensstemmelse med EU-
traktatens artikel 4, stk. 3, bør parterne i 
ESFS samarbejde i en ånd af tillid og 
gensidig respekt, navnlig for at sikre, at 
der er hensigtsmæssige og pålidelige 
informationsstrømme imellem dem.
5. Kun de tilsynsmyndigheder, der er med 
i det europæiske finanstilsynssystem, skal 
have ret til at føre tilsyn med 
finansieringsinstitutter, der opererer i 
Den Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

For at integrere Kommissionen i det europæiske finanstilsynssystem som anført i 
betænkningen af Goulard.

Ændringsforslag 301
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Det europæiske finanstilsynssystem

1. Myndigheden er en del af et europæisk 
finanstilsynssystem (i det følgende 
benævnt "ESFS"), der fungerer som et 
netværk af tilsynsmyndigheder, der 
samler de myndigheder i medlemsstaterne 
og EU, som har kompetencer inden for 
finansielt tilsyn som nævnt i denne og de 
tilknyttede EU-forordninger, hvis 
hovedformål er at sikre et stærkt og 
ensartet europæisk tilsyn med 
finansieringsinstitutter og derved sikre 
tillid til det finansielle system, fremme 
bæredygtig europæisk vækst og opfylde 
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virksomhedernes og borgernes behov.
2. ESFS omfatter følgende:
a) Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici (ESRB)
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../... [ESMA] 
c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), der 
blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../... 
[EIOPA]  
d) Myndigheden 
e) Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder (Det Fælles Udvalg), 
jf. artikel 40
f) de myndigheder i medlemsstaterne, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. .../... [ESMA], 
forordning (EF) nr. …/2009 [EIOPA] og 
forordning (EF) nr. …/… [EBA]
g) Kommissionen for at varetage de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9.
3. I medfør af princippet om loyalt 
samarbejde i overensstemmelse med EU-
traktatens artikel 4, stk. 3, bør parterne i 
ESFS samarbejde i en ånd af tillid og 
gensidig respekt.
4. Alle finansieringsinstitutter er 
underlagt juridisk bindende retsakter i 
henhold til EU-lovgivningen og tilsyn fra 
de kompetente myndigheder, der deltager 
i ESFS. 
5. ESFS forhindrer ikke de kompetente
myndigheder i at udøve nationale 
tilsynsbeføjelser i henhold til EU's 
juridisk bindende retsakter og i henhold 
til de internationale principper for tilsyn 
med banker.
6. Kun de tilsynsmyndigheder, der er med 
i det europæiske finanstilsynssystem, skal 
have ret til at føre tilsyn med 
finansieringsinstitutter, der opererer i 
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Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 302
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "finansieringsinstitutter": 
"kreditinstitutter" som defineret i direktiv 
2006/48/EF, "investeringsselskaber" som 
defineret i direktiv 2006/49/EF og 
"finansielle konglomerater" som 
defineret i direktiv 2002/87/EF

1) "finansieringsinstitutter": enhver
virksomhed, hvis hovedaktivitet er at tage 
imod indskud, yde kredit eller levere 
forsikringsydelser eller andre finansielle 
tjenesteydelser til dens kunder eller 
medlemmer eller deltage i finansiel 
investering eller handelsaktiviteter for 
egen konto og ethvert andet foretagende 
eller virksomhed, der driver forretning i 
EU, hvis virksomhed er af en lignende 
karakter, selv om de ikke handler direkte 
med den brede offentlighed;

Or. en

Ændringsforslag 303
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "finansieringsinstitutter": 
"kreditinstitutter" som defineret i direktiv 
2006/48/EF, "investeringsselskaber" som 
defineret i direktiv 2006/49/EF og 
"finansielle konglomerater" som defineret i 
direktiv 2002/87/EF

1) "finansieringsinstitutter": virksomheder 
og enheder, der er omfattet af en af de 
retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2. I 
henhold til direktiv 2005/60/EF omfatter 
"finansieringsinstitutter" kun kredit- og 
finansieringsinstitutter ifølge definitionen 
i dette direktiv;

Or. en
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Ændringsforslag 304
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "finansieringsinstitutter": 
"kreditinstitutter" som defineret i direktiv 
2006/48/EF, "investeringsselskaber" som 
defineret i direktiv 2006/49/EF og
"finansielle konglomerater" som defineret i 
direktiv 2002/87/EF

1) "finansieringsinstitutter": 
"kreditinstitutter" som defineret i direktiv 
2006/48/EF, "investeringsselskaber" som 
defineret i direktiv 2006/49/EF,
"finansielle konglomerater" som defineret i 
direktiv 2002/87/EF og generelt alle 
former for virksomheder og enheder, der 
er omfattet af en af de retsakter, der er 
nævnt i artikel 1, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 305
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "finansieringsinstitutter": 
"kreditinstitutter" som defineret i direktiv 
2006/48/EF, "investeringsselskaber" som 
defineret i direktiv 2006/49/EF og 
"finansielle konglomerater" som defineret i 
direktiv 2002/87/EF

1) "finansieringsinstitutter": 
"kreditinstitutter" som defineret i direktiv 
2006/48/EF, "investeringsselskaber" som 
defineret i direktiv 2006/49/EF og 
"finansielle konglomerater" som defineret i 
direktiv 2002/87/EF samt offentlige 
banker, særlig udviklingsbanker

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på EIB, som er en offentlig udviklingsbank, der ikke er underlagt 
en national myndigheds kontrol. Europa-Parlamentet opfordrede i 2007 efter en politisk 
debat om årsberetningen for 2006 fra Den Europæiske Investeringsbank til, at denne skulle 
underlægges de samme tilsynsregler som kreditinstitutter samt en egentlig uafhængig 
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tilsynskontrol.

Ændringsforslag 306
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "kompetente myndigheder": kompetente 
myndigheder som defineret i direktiv 
2006/48/EF og 2006/49/EF og for så vidt 
angår indskudsgarantiordninger, organer, 
der forvalter indskudsgarantiordninger i 
medfør af direktiv 94/19/EF.

2) "kompetente myndigheder": kompetente 
myndigheder som defineret i direktiv 
2006/48/EF, 2006/49/EF, 2007/64/EF, 
2009/110/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 
for så vidt angår indskudsgarantiordninger, 
offentlige organer, der forvalter 
indskudsgarantiordninger, eller hvis de 
forvaltes af en privat virksomhed, den 
offentlige myndighed, der fører tilsyn med 
ordningen, i medfør af direktiv 94/19/EF.

Or. en

Ændringsforslag 307
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "kompetente myndigheder": kompetente 
myndigheder som defineret i direktiv 
2006/48/EF og 2006/49/EF og for så vidt 
angår indskudsgarantiordninger, organer, 
der forvalter indskudsgarantiordninger i 
medfør af direktiv 94/19/EF.

2) "kompetente myndigheder": kompetente 
myndigheder som defineret i direktiv 
2006/48/EF og 2006/49/EF og for så vidt 
angår indskudsgarantiordninger, de 
kompetente myndigheder, der er nævnt i 
direktiv 94/19/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Systemisk risiko er en risiko for 
afbrydelse af de finansielle 
tjenesteydelser, der skyldes en stærk 
svækkelse af hele eller en del af det 
finansielle system, og som kan have 
alvorlige negative konsekvenser for 
realøkonomien. Alle typer 
finansieringsinstitutter og organer, 
markeder, infrastrukturer og 
instrumenter kan potentielt til en vis grad 
være af systemisk betydning.

Or. en

Ændringsforslag 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Grænseoverskridende risiko er en 
risiko, der forårsages af økonomisk 
ubalance eller et finansielle svigt i hele 
eller en del af EU, og som kan have 
væsentlige negative konsekvenser for 
transaktionerne mellem de økonomiske 
aktører i to eller flere medlemsstater, for 
det indre markeds virkemåde eller for de 
offentlige finanser i EU eller i enhver af 
medlemsstaterne. Alle typer økonomiske 
og finansielle risici kan potentielt til en vis 
grad være af grænseoverskridende 
betydning.

Or. en
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Ændringsforslag 310
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden er et fællesskabsorgan
med status som juridisk person.

1. Myndigheden er et EU-organ med status 
som juridisk person.

Or. en

Ændringsforslag 311
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved udførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til den ved denne forordning, 
handler myndigheden uafhængigt og 
objektivt udelukkende i Den Europæiske 
Unions interesse.

Or. en

Begrundelse

De tre ESA'er bør arbejde i hele EU's interesse.

Ændringsforslag 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
som medlemmer af myndigheden handle 
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med en europæisk dimension.

Or. en

Ændringsforslag 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i London. Myndigheden har hjemsted i Frankfurt.

Or. en

Ændringsforslag 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i London. Myndigheden har hjemsted i [Frankfurt].

Or. en

Begrundelse

Det letter koordinationen af myndighedernes arbejde.
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Ændringsforslag 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i London. Myndigheden har hjemsted i (...).

Or. en

Begrundelse

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 13. december 2003 understreges 
følgende: "Endelig har repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet på stats- og 
regeringschefniveau, besluttet at prioritere de tiltrædende lande, når disse er blevet 
medlemmer af EU, ved fastlæggelsen af hjemstedet for andre kontorer og agenturer, der 
oprettes i fremtiden; dette berører dog ikke det forhold, at den europæiske anklagemyndighed, 
hvis en sådan oprettes, skal have hjemsted i Luxembourg i overensstemmelse med 
bestemmelserne i afgørelsen af 8. april 1965."

Ændringsforslag 316
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden har følgende opgaver: 1. For at sikre et effektivt og ensartet 
europæisk tilsyn med 
finansieringsinstitutter har myndigheden 
følgende opgaver:

Or. en
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Ændringsforslag 317
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles 
standarder og praksis af høj kvalitet for 
regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at 
afgive udtalelser til 
fællesskabsinstitutionerne og udarbejde 
retningslinjer, henstillinger og udkast til 
tekniske standarder på grundlag af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning

a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles 
standarder og praksis af høj kvalitet for 
regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at 
afgive udtalelser til EU-institutionerne og 
udarbejde retningslinjer, henstillinger og 
udkast til tekniske standarder på grundlag 
af denne forordning og den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 318
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at 
bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem kompetente myndigheder, fremme 
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at 
bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem kompetente myndigheder, fremme 
et effektivt og konsekvent tilsyn med 
finansieringsinstitutter med en EU-
dimension og sikre tilsynskollegiers 
konsekvente virkemåde og gribe ind i 
krisesituationer

Or. en
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Ændringsforslag 319
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at 
bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem kompetente myndigheder, fremme
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af standarder og EU's lovgivning, bl.a. 
ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, 
sikre konsekvent og effektiv anvendelse af 
denne forordning og den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning, undgå tilsynsarbitrage, 
mægle i og bilægge tvister mellem 
kompetente myndigheder, sikre
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og bl.a. gribe ind i krisesituationer

Or. en

Ændringsforslag 320
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at 
bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem kompetente myndigheder, fremme 
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse 
af EU-retsakter, bl.a. ved at bidrage til en 
fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og 
effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning, undgå 
tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister 
mellem kompetente myndigheder, fremme 
tilsynskollegiers konsekvente virkemåde 
og gribe ind i krisesituationer

Or. en

Begrundelse

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
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institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Ændringsforslag 321
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at lette uddelegeringen af opgaver og 
ansvarsområder mellem kompetente 
myndigheder

c) at tilskynde til og lette uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 322
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at lette uddelegeringen af opgaver og 
ansvarsområder mellem kompetente 
myndigheder

c) at fremme og lette uddelegeringen af 
opgaver og ansvarsområder mellem 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 323
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at arbejde tæt sammen med ESRB, 
navnlig ved at give ESRB de nødvendige 

d) at arbejde tæt sammen med ESRB, 
navnlig ved at give ESRB de nødvendige 
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oplysninger til udførelsen af dets opgaver 
og sikre behørig opfølgning af ESRB's 
advarsler og anbefalinger

oplysninger til udførelsen af dets opgaver i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, 
og sikre behørig opfølgning af ESRB's 
advarsler og anbefalinger

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget følger en passende begrænsning af oplysningerne, idet der samles 
beføjelser i senere ændringsforslag til artikel 21, stk. 2. Der er et klart behov for bedre 
udveksling af oplysninger for at øge forståelsen af den systemiske risiko. Det er imidlertid 
vigtigt ikke at undergrave markedets bevidsthed ved en potentiel videregivelse af følsomme og 
fortrolige oplysninger, der kunne forstyrre de finansielle markeders ordnede virkemåde.

Ændringsforslag 324
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at arbejde tæt sammen med ESMA's 
kontor for investorbeskyttelse, 
godkendelse og kontrol af produkter og 
deres markedsføring, særlig ved at give 
ESMA de nødvendige oplysninger til 
gennemførelse af denne opgave

Or. en

Begrundelse

ESMA bør pålægges at beskytte investorerne. Der bør kun være én tilsynsførende, som står 
for denne opgave, men det skal have bistand hertil. På denne måde kommer man tættest på 
"twin peaks"-modellen uden at ændre de tre foreslåede ESFS-forordninger væsentligt. 
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Ændringsforslag 325
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at gennemføre peer reviews af 
kompetente myndigheder for at styrke 
konsekvensen i tilsynsresultaterne

e) at organisere og gennemføre peer 
reviews af kompetente myndigheder for at 
styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

Or. en

Ændringsforslag 326
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at gennemføre peer reviews af 
kompetente myndigheder for at styrke 
konsekvensen i tilsynsresultaterne

e) at organisere og gennemføre peer 
reviews af kompetente myndigheder for at 
styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

Or. en

Ændringsforslag 327
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) navnlig at vurdere adgangen til og 
omkostningerne for kredit til 
husholdninger og virksomheder, navnlig 
SMV’er

Or. en
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Ændringsforslag 328
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) at foretage økonomiske analyser af 
markeder, risici og relevante stærkt
fremmedkapitalfinansierede virksomheder 
med henblik på varetagelsen af 
myndighedens opgaver

Or. en

Ændringsforslag 329
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) at fremme beskyttelsen af investorer og 
sparere

Or. en

Ændringsforslag 330
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at udføre andre specifikke opgaver som 
fastsat i denne forordning eller i den 
fællesskabslovgivning, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 2.

g) at udføre andre specifikke opgaver som 
fastsat i denne forordning eller i den EU-
lovgivning, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

Or. en
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Ændringsforslag 331
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at være kontrol- og 
reguleringsmyndighed for alle de 
virksomheder, der er nævnt i artikel 2, og 
som ikke er underlagt en national
tilsynsmyndigheds kontrol

Or. fr

Begrundelse

Visse kreditinstitutter og udviklingsbanker, som f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, er
ikke underlagt en national myndigheds kontrol, da de er internationale 
finansieringsinstitutter. Forslaget sigter på, at den nye europæiske bankmyndighed skal spille 
denne rolle som tilsyns- og reguleringsmyndighed. Dette forslag er primært rettet mod Den 
Europæiske Investeringsbank.

Ændringsforslag 332
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) i passende omfang at overtage alle 
nuværende opgaver fra Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder

Or. en
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Ændringsforslag 333
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) at offentliggøre og regelmæssigt 
ajourføre oplysninger vedrørende dens 
aktivitetsområde på dens websted for at 
sikre, at offentligheden har let adgang til 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 334
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at pålægge de nationale kompetente 
myndigheder at udføre stresstests på 
grundlag af en fælles metodologi;

Or. en

Begrundelse

EBA bør have beføjelse til at udføre stresstests for at sikre systemets modstandsdygtighed og 
erhverve relevante oplysninger baseret på et ensartet rapporteringsformat og ensartede 
metoder i henhold til artikel 17.

Ændringsforslag 335
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at træffe individuelle beslutninger rettet d) at træffe individuelle eller fælles 
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til de kompetente myndigheder i specifikke 
tilfælde, jf. artikel 10 og 11

beslutninger rettet til de kompetente 
myndigheder i specifikke tilfælde, jf. 
artikel 10 og 11

Or. en

Ændringsforslag 336
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at træffe individuelle beslutninger rettet 
til finansieringsinstitutter i specifikke 
tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 4

udgår

Or. en

Ændringsforslag 337
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at træffe individuelle beslutninger rettet 
til finansieringsinstitutter i specifikke 
tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 4

e) at træffe individuelle eller fælles
beslutninger rettet til 
finansieringsinstitutter i specifikke tilfælde, 
jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, og 
artikel 11, stk. 4

Or. en
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Ændringsforslag 338
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at forbyde handel med visse produkter 
eller transaktionstyper, hvis ERSB har 
frigivet denne henstilling til EBA for at 
undgå at skade de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet, herunder 
spørgsmål vedrørende investorbeskyttelse,
eller stabiliteten af hele eller dele af 
Unionens finansielle system. Efter en
periode, som er fastsat i forbuddet, 
vurderer ESRB og EBA, om forbuddet 
skal opretholdes. Et forbud mod 
produkter og transaktioner skal være 
sidste udvej.

Or. en

Ændringsforslag 339
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Myndigheden skal regulere handelen 
med finansielle produkter både på 
markeder i fremgang og tilbagegang for 
at undgå at skade investorbeskyttelsen og 
for at opretholde de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet. For at 
bibeholde likviditeten på markederne kan 
man tillade udstedelse af udækkede
optioner efter en opadgående kurs.

Or. en
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Begrundelse

Tilsynsmyndigheden skal have beføjelse til at tillade rimelige markedspraksisser og til at 
regulere dem, således at markedet fungerer bedst muligt under hensyntagen til behovet for at 
beskytte investorerne.

Ændringsforslag 340
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at sikre, at de nationale myndigheder 
har de nødvendige oplysninger 
vedrørende finansieringsinstitutter og 
anvende en del af disse oplysninger, når 
det drejer sig om institutioner med en EU-
dimension

Or. en

Begrundelse

Der er et klart behov for bedre udveksling af oplysninger for at øge forståelsen af den 
systemiske risiko. Der findes imidlertid allerede kanaler til indsamling og udveksling af 
oplysninger mellem de kompetente myndigheder, og EBA bør ikke direkte anmode de enkelte 
enheder om oplysninger.

Ændringsforslag 341
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indsamle de nødvendige oplysninger 
vedrørende finansieringsinstitutter direkte

Or. en
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Ændringsforslag 342
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at fremme en koordineret indsats 
mellem de kompetente myndigheder som 
nævnt i artikel 16, herunder mobilisering 
af deres beføjelser som medlem af 
myndigheden med henblik på at opnå et 
fælles EU-svar på systemiske og 
grænseoverskridende risici

Or. en

Ændringsforslag 343
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) når der er produkter eller 
transaktionstyper på det fælles finansielle 
marked, som truer hele eller en del af 
finanssystemet, at analysere og følge dem

Or. en

Begrundelse

Det er ikke realistisk, at EBA skal kontrollere alle produkter og transaktionstyper. Endvidere 
bliver f.eks. forbrugerbeskyttelse, finansiel rådgivning, krav til kapitalgrundlaget og 
uretfærdig konkurrence allerede reguleret. De gældende bestemmelser beskytter allerede 
forbrugerne og virksomhederne.
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Ændringsforslag 344
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) Når den udøver beføjelserne i stk. 2, 
litra a) og d), tager myndigheden hensyn 
til medlemsstaternes nationale love, som 
er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 345
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden udøver de eksklusive 
tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over 
for enheder med fællesskabsdimension 
eller økonomiske aktiviteter på 
fællesskabsplan.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsynet skal primært gennemføres nationalt af de nationale myndigheder.
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Ændringsforslag 346
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden udøver de eksklusive 
tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over 
for enheder med fællesskabsdimension 
eller økonomiske aktiviteter på 
fællesskabsplan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 347
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden udøver de eksklusive 
tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over 
for enheder med fællesskabsdimension
eller økonomiske aktiviteter på 
fællesskabsplan.

3. Myndigheden udøver de eksklusive EU-
tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over 
for enheder med EU-dimension eller 
økonomiske aktiviteter på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 348
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 

udgår
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relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 349
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
mulighed for at opkræve gebyrer.
Myndigheden arbejder tæt sammen med 
de kompetente myndigheder og bygger på 
deres erfaring, faciliteter og beføjelser 
med henblik på at udøve de eksklusive 
tilsynsbeføjelser og gennemføre 
undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden bør arbejde tæt sammen med de kompetente myndigheder. Det er vigtigt, at den 
nye tilsynsstruktur bygger på de kompetente myndigheders erfaring, faciliteter og beføjelser 
med henblik på at udøve de eksklusive tilsynsbeføjelser og gennemføre undersøgelser.

Ændringsforslag 350
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 

Myndigheden har med henblik herpå de 
nødvendige europæiske undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den 
relevante lovgivning, ligesom den har 
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mulighed for at opkræve gebyrer. mulighed for at opkræve gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 351
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Myndighedernes beføjelser i 

medlemsstaterne som kompetente 
myndigheder og medlem af myndigheden
For at nå målene med myndigheden har 
medlemsstaternes myndigheder som 
kompetente myndigheder og medlem af 
myndigheden beføjelser til at vedtage 
forebyggende og korrigerende 
tilsynsforanstaltninger. Disse beføjelser, 
som vedrører finansieringsinstitutter og 
udøves forholdsmæssigt, omfatter evnen 
til at:
a) anmode om og modtage tilstrækkelige 
oplysninger
b) pålægge rapporterings- og 
oplysningskrav
c) foretage kontrol på stedet
d) vedtage tilsynsmæssige 
foranstaltninger (herunder 
foranstaltninger vedrørende 
interessekonflikter, god forvaltning, 
likviditet, hensættelser, udbytte og 
aflønningspolitikker)
e) udskille detailbankaktiviteter fra 
handel og andre ikkealmennyttige 
aktiviteter, hvis der er en relevant risiko, 
som er vurderet på grundlag af fælles 
kriterier
f) midlertidigt begrænse eller forbyde 
visse produkter eller transaktionstyper, 
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som direkte eller indirekte kan forårsage 
overdreven volatilitet på markederne eller 
ryste hele eller en del af det europæiske 
finansielle system, de offentlige finanser 
eller realøkonomien
g) pålægge finansieringsinstitutter at 
drive forretning gennem et datterselskab, 
hvis der er en relevant intern risiko, som 
er vurderet på grundlag af fælles kriterier
h) idømme afskrækkende bøder
i) diskvalificere ledere og 
bestyrelsesmedlemmer
j) fjerne overordnede eller bestyrelsen
k) gribe midlertidigt ind i 
finansieringsinstitutter
l) inddrage de fordele med begrænset 
ansvar, som større aktionærer i 
finansieringsinstitutter har, når de ikke 
beskytter selskabets interesser i 
forbindelse med f.eks. utilstrækkelig 
gennemsigtighed, frygtløse udlån eller 
låntagning eller alvorlig og systematisk 
overtrædelse af regler og bestemmelser
m) udvide det finansielle ansvar til ledere, 
bestyrelsesmedlemmer eller 
finansieringsinstitutter, som forårsager 
eller deltager i alvorlig og systematisk 
overtrædelse af regler og bestemmelser 
eller har et upassende system med 
incitamenter til rådighed
n) varetægt, hvis ledere og 
bestyrelsesmedlemmer kommer med 
upassende udtalelser om rente, aktiviteter 
og aktiver
o) anmode om etablering af en detaljeret 
løsningsordning, som skal ajourføres 
regelmæssigt og omfatte en struktureret 
hurtig interventionsmekanisme, 
omgående korrigerende tiltag og en 
konkursberedskabsplan
p) annullere licenser og inddrage pas
q) aftale protokoller med henblik på at 
opnå et fælles svar på EU-plan så hurtigt 
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og automatisk som muligt for at forhindre 
eller rette op på markedsforstyrrelser.

Or. en

Ændringsforslag 352
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Det fælles regelsæt

Or. en

Ændringsforslag 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. For at sikre et effektivt og konsekvent 
europæisk tilsyn med 
finansieringsinstitutter vedtager 
Kommissionen under hensyntagen til 
internationale principper tillagt af EU og 
i henhold til EU-lovgivning standarder for 
regulering og tilsynsførelse for at få 
indført et fælles regelsæt for det 
europæiske finanstilsyn i form af 
forordninger eller afgørelser. 

Or. en
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Ændringsforslag 354
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. -1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Det fælles regelsæt skal:
a) uddybe definitioner indeholdt i EU-
lovgivningen
b) fastlægge fælles bestemmelser for 
rapporterings- og oplysningskrav 
indeholdt i EU-lovgivningen
c) fastsætte de nødvendige bestemmelser 
for at sikre et effektivt samarbejde, 
herunder en vurdering af tilsynsrisikoen 
og informationsudveksling som fastsat i 
EU-lovgivningen
d) fastsætte passende standarder for 
regulering og tilsynsførelse for at 
håndtere de tidlige varslinger og 
henstillinger fra ESRB vedrørende hele 
eller en væsentlig del af EU
e) fastsætte passende standarder for 
regulering og tilsynsførelse for at 
håndtere de grænseoverskridende risici, 
som myndigheden eller EU-
institutionerne har identificeret i hele 
eller en del af EU
f) fastsætte passende standarder for 
regulering og tilsynsførelse vedrørende 
krav til rapportering, oplysning og tilsyn 
for relevante stærkt 
fremmedkapitalfinansierede virksomheder 
og investeringsselskaber i hele EU for at 
undgå systemiske risici og rette op på 
grænseoverskridende risici.

Or. en
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Ændringsforslag 355
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden skal udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i denne forordning og i den i artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning eller efter 
anmodning fra Kommissionen. De 
tekniske standarder omfatter ikke 
politikvalg og afspejler 
proportionalitetsprincippet. Myndigheden 
forelægger sine udkast til standarder for 
Kommissionen med henblik på vedtagelse 
som delegerede retsakter (standarder for 
regulering) eller godkendelse som 
gennemførelsesretsakter (standarder for 
tilsynsførelse) i henhold til denne 
forordning og den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning. Udkastet til standarder 
forelægges samtidig for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 356
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder for at supplere og ændre 
elementer, som ikke er væsentlige for den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning. De 
tekniske standarder repræsenterer ikke 
strategi- eller politikbeslutninger, og deres 
indhold er begrænset af den lovgivning, 
som de bygger på.
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Or. en

Begrundelse

De tekniske standarder og deres anvendelsesområde skal fastsættes klart. Det skal gøres 
klart, at tekniske standarder ikke kan omfatte strategi- og politikvalg, og at formålet med dem 
er begrænset til at lette anvendelsen af den lovgivning, der hører under EBA's virkeområde. 
Det skal præciseres, at Kommissionen vedtager de tekniske standarder i kraft af dens 
kompetencer i traktaten til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder for at supplere, ajourføre og 
ændre elementer, som ikke er væsentlige 
for de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. 
De tekniske standarder repræsenterer 
ikke strategiske beslutninger, og deres 
indhold er begrænset af de retsakter, som 
de bygger på.

Or. en

Begrundelse

For at tilføje ordet "ajourføre" og erstatte ordet "lovgivning" med "retsakter" som anført i 
betænkningen af Skinner.

Ændringsforslag 358
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
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fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. De tekniske standarder 
omfatter ikke politikvalg og er begrænset 
til at fastsætte betingelserne for 
anvendelsen af denne lovgivning.
Myndigheden forelægger sine udkast til 
standarder for Kommissionen med henblik 
på godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om bindende standarder bør ikke udvides til områder, der er omfattet af 
tilsynsmæssigt skøn. Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for ikke at afholde åbne høringer 
om tekniske standarder. Forslaget om, at Kommissionen skal have skønsmæssig beføjelse til 
at ændre ESA's tekniske standarder i Fællesskabets interesse, gør det svært at skelne mellem 
"teknisk" og "politik" på dette område. Derfor bør beføjelsen begrænses til kun at anvendes 
som sidste udvej og bringe teksten i overensstemmelse med Rådets generelle tilgang.

Ændringsforslag 359
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. De tekniske standarder 
omfatter ikke strategiske beslutninger, og 
deres indhold er begrænset af den 
lovgivning, som de bygger på.

Or. en
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Ændringsforslag 360
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning. Myndigheden forelægger sine 
udkast til standarder for Kommissionen 
med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder for at supplere og ændre 
elementer, som ikke er væsentlige for den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning. De 
tekniske standarder bidrager til et fælles 
regelsæt, men repræsenterer ikke 
strategiske beslutninger, og deres indhold 
er begrænset af den lovgivning, som de 
bygger på.

Or. en

Ændringsforslag 361
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer med alle aktører og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved, 
medmindre sådanne høringer og analyser 
ikke står i forhold til omfanget og 
virkningen af de pågældende tekniske 
standarder eller i forbindelse med sagens 
særlige hastende karakter. Myndigheden 
anmoder også om en udtalelse eller 
rådgivning fra den i artikel 22 
omhandlede interessentgruppe for 
banker.

Or. en
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Ændringsforslag 362
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved, medmindre sådanne høringer og 
analyser ikke står i forhold til omfanget 
og virkningen af de pågældende tekniske 
standarder eller i forbindelse med sagens 
særlige hastende karakter.

Or. en

Ændringsforslag 363
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Myndigheden gennemfører åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved samt deres gennemførlighed på 
EU's marked for finansielle 
tjenesteydelser, inden den vedtager udkast 
til tekniske standarder. Myndigheden 
anmoder også om en udtalelse eller 
rådgivning fra den i artikel 22 
omhandlede interessentgruppe for 
banker.

Or. en
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Ændringsforslag 364
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved, inden den vedtager udkast til 
tekniske standarder. Den i artikel 22 
omhandlede interessentgruppe for banker 
kan tilbyde en udtalelse eller rådgivning 
under denne proces.

Or. en

Ændringsforslag 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.
Myndigheden tager højde for de 
forskellige virkninger af standarderne på
demokratisk styrede kooperativer i 
betydningen i artikel 2, stk. 5, litra a)-e), i 
direktiv 2008/48/EF om 
forbrugerkreditaftaler, som spiller en 
vigtig rolle med hensyn til at bekæmpe 
social udstødelse i lokalsamfund. De 
tekniske standarder skal afspejle 
proportionalitetsprincippet.
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Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal tage højde for de forskellige 
virksomhedsmodeller, der findes i den finansielle tjenesteydelsessektor. De tekniske 
standarder bør være ens for den samme type finansieringsinstitut i alle medlemsstaterne, men 
de skal give mulighed for en vis fleksibilitet for at anerkende eksistensen af demokratisk 
styrede kooperativer, hvis virksomhedsmodeller er meget uvillige over for risici, og som 
spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af social udstødelse i lokalsamfund.

Ændringsforslag 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved.

Or. en

Begrundelse

Bedre lovgivning og proportionalitet bør til fulde finde anvendelse i den nye tilsynsramme. 
Høringer og konsekvensanalyser, "hvis det er hensigtsmæssigt", er ikke tilstrækkeligt. 
Offentlige høringer og cost-benefit-analyser skal være systematiske ved udarbejdelsen af 
tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger for at sikre gennemsigtighed og øge 
effektiviteten. 

Ændringsforslag 367
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for Inden myndigheden forelægger dem for 
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Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder og 
foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Kommissionen, gennemfører den åbne 
offentlige høringer om de tekniske 
standarder og foretager en analyse af de 
potentielle omkostninger og fordele 
herved.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om bindende standarder bør ikke udvides til områder, der er omfattet af 
tilsynsmæssigt skøn. Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for ikke at afholde åbne høringer 
om tekniske standarder. Forslaget om, at Kommissionen skal have skønsmæssig beføjelse til 
at ændre ESA's tekniske standarder i Fællesskabets interesse, gør det svært at skelne mellem 
"teknisk" og "politik" på dette område. Derfor bør beføjelsen begrænses til kun at anvendes 
som sidste udvej og bringe teksten i overensstemmelse med Rådets generelle tilgang.

Ændringsforslag 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 

Or. en

Begrundelse

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.
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Ændringsforslag 369
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender, delvist godkender eller 
forkaster disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om dens beslutning 
og begrunder den.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelse til at ændre tekniske standarder. De er af natur 
tekniske og bør derfor kun udarbejdes af tekniske eksperter inden for ESA. Hvis standarderne 
er uhensigtsmæssige af juridiske grunde eller grunde vedrørende det indre marked, kan 
Kommissionen forkaste dem helt eller delvist.

Ændringsforslag 370
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender, delvist godkender eller 
forkaster disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om sin beslutning 
og begrunder den.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelse til at ændre indholdet af tekniske standarder, kun til at 
sikre, at ESA's udkast er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 371
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 
Fællesskabets interesse.

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til tekniske standarder 
godkender Kommissionen udkastene til 
standarder for tilsynsførelse, hvis de er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. 
Inden for den samme frist kan 
Kommissionen vedtage udkastene til 
tekniske standarder med ændringer, hvis 
de er udarbejdet som standarder for 
regulering. I begge tilfælde kan 
Kommissionen forlænge denne frist med 
en måned.

Or. en

Ændringsforslag 372
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan godkende udkastene 
delvist eller med ændringer, hvis det er i 

Senest tre måneder efter modtagelsen af 
udkastene til standarder træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
godkender disse. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned. 
Kommissionen kan under særlige 
omstændigheder godkende udkastene 
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Fællesskabets interesse. delvist eller med ændringer, hvis det er i 
EU's interesse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om bindende standarder bør ikke udvides til områder, der er omfattet af 
tilsynsmæssigt skøn. Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for ikke at afholde åbne høringer 
om tekniske standarder. Forslaget om, at Kommissionen skal have skønsmæssig beføjelse til 
at ændre ESA's tekniske standarder i Fællesskabets interesse, gør det svært at skelne mellem 
"teknisk" og "politik" på dette område. Derfor bør beføjelsen begrænses til kun at anvendes 
som sidste udvej og bringe teksten i overensstemmelse med Rådets generelle tilgang.

Ændringsforslag 373
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ikke ændre indholdet 
af tekniske standarder udarbejdet af 
myndigheden uden forudgående 
koordination med myndigheden som 
fastsat i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Agter Kommissionen ikke at godkende 
standarderne, sender den udkastene til 
standarder tilbage til myndigheden og 
forklarer skriftligt, hvorfor de er i strid 
med den offentlige interesse i EU, ikke 
overholder proportionalitetsprincippet 
eller hindrer integrationen af det indre 
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marked.

Or. en

Begrundelse

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Ændringsforslag 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Agter Kommissionen ikke at godkende 
standarderne, sender den udkastene til 
standarder tilbage til myndigheden og 
forklarer skriftligt, hvorfor de er i strid 
med den offentlige interesse i EU, ikke 
overholder proportionalitetsprincippet 
eller hindrer integrationen af det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelse til at ændre tekniske standarder vedtaget af EBA for at 
respektere myndighedens uafhængighed.

Kommissionen bør gennemføre en teknisk standard ved hjælp af en procedure for validering 
af kontrolret. Derfor kan det kun bestride et udkast til teknisk standard, hvis den mener, at 
EBA’s beslutning er i strid med den offentlige interesse i Fællesskabet, ikke overholder 
proportionalitetsprincippet eller hindrer integrationen af det indre marked.
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Ændringsforslag 376
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Agter Kommissionen som sidste udvej ikke 
at godkende standarderne eller godkende 
dem delvist eller med ændringer, sender 
den udkastene til standarder tilbage til 
myndigheden med forslag til begrundede 
ændringer. Senest seks uger herefter kan 
myndigheden ændre udkastene til 
standarder på grundlag af 
Kommissionens forslag til ændringer og 
på ny sende dem til Kommissionen i form 
af en formel udtalelse. 

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om bindende standarder bør ikke udvides til områder, der er omfattet af 
tilsynsmæssigt skøn. Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for ikke at afholde åbne høringer 
om tekniske standarder. Forslaget om, at Kommissionen skal have skønsmæssig beføjelse til 
at ændre ESA's tekniske standarder i Fællesskabets interesse, gør det svært at skelne mellem 
"teknisk" og "politik" på dette område. Derfor bør beføjelsen begrænses til kun at anvendes 
som sidste udvej og bringe teksten i overensstemmelse med Rådets generelle tilgang.

Ændringsforslag 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette
over for myndigheden.

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne, foreslår den begrundede 
ændringer og sender udkastene til 
standarder tilbage til myndigheden. 
Myndigheden kan ændre udkastene til 
standarder på grundlag af 
Kommissionens forslag til ændringer og 
på ny sende dem til Kommissionen til 
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godkendelse.

Or. en

Begrundelse

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Ændringsforslag 378
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke 
standarderne eller godkender dem delvist 
eller med ændringer, begrunder den dette 
over for myndigheden.

Kommissionen underretter under alle 
omstændigheder myndigheden, Europa-
Parlamentet og Rådet om dens beslutning
og begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 379
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis myndigheden ved fristens udløb ikke 
har fremsendt ændrede standarder eller 
har fremsendt standarder, som ikke er 
ændret i overensstemmelse med 
Kommissionens forslag til ændringer, kan 
Kommissionen som sidste udvej vedtage 
standarder med de ændringer, den anser 
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for at være relevante, eller forkaste 
standarderne.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om bindende standarder bør ikke udvides til områder, der er omfattet af 
tilsynsmæssigt skøn. Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for ikke at afholde åbne høringer 
om tekniske standarder. Forslaget om, at Kommissionen skal have skønsmæssig beføjelse til 
at ændre ESA's tekniske standarder i Fællesskabets interesse, gør det svært at skelne mellem 
"teknisk" og "politik" på dette område. Derfor bør beføjelsen begrænses til kun at anvendes 
som sidste udvej og bringe teksten i overensstemmelse med Rådets generelle tilgang.

Ændringsforslag 380
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter modtagelsen af de 
ændrede standarder godkender 
Kommissionen de tilsendte standarder 
med de ændringer, myndigheden har 
foreslået, eller forkaster dem og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
om dens beslutning og begrundelsen 
herfor. 

Or. en

Begrundelse

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.
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Ændringsforslag 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter modtagelsen af de 
ændrede standarder godkender 
Kommissionen de tilsendte standarder 
med de ændringer, myndigheden har 
foreslået, eller forkaster dem.

Or. en

Begrundelse

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Ændringsforslag 382
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager standarderne for 
regulering som delegerede retsakter efter 
artikel 7a-d i denne forordning og 
godkender standarderne for tilsynsførelse 
som gennemførelsesretsakter efter en 
procedure i henhold til artikel 291 i 
TEUF.

Or. en
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Ændringsforslag 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden ændrer inden for en frist på 
seks uger udkastene til standarder og 
tager passende hensyn til Kommissionens 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Ændringsforslag 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden ændrer inden for en frist på 
seks uger udkastene til standarder og 
tager passende hensyn til Kommissionens 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelse til at ændre tekniske standarder vedtaget af EBA for at 
respektere myndighedens uafhængighed.

Kommissionen bør gennemføre en teknisk standard ved hjælp af en procedure for validering 
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af kontrolretten. Derfor kan den kun bestride et udkast til teknisk standard, hvis den mener, at 
EBA’s beslutning er i strid med den offentlige interesse i Fællesskabet, ikke overholder 
proportionalitetsprincippet eller hindrer integrationen af det indre marked.

Ændringsforslag 385
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ikke ændre indholdet 
af tekniske standarder udarbejdet af 
myndigheden uden forudgående 
koordination med myndigheden som 
fastsat i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 om bindende standarder bør ikke udvides til områder, der er omfattet af 
tilsynsmæssigt skøn. Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for ikke at afholde åbne høringer 
om tekniske standarder. Forslaget om, at Kommissionen skal have skønsmæssig beføjelse til 
at ændre ESA's tekniske standarder i Fællesskabets interesse, gør det svært at skelne mellem 
"teknisk" og "politik" på dette område. Derfor bør beføjelsen begrænses til kun at anvendes 
som sidste udvej og bringe teksten i overensstemmelse med Rådets generelle tilgang.

Ændringsforslag 386
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem direktiver, forordninger eller 
afgørelser, der offentliggøres i Den
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Begrundelse

Dette vil gøre det muligt for ESA'erne at vedtage alle niveau 2-foranstaltninger og fjerne 
behovet for niveau 2-foranstaltninger, som ikke omfatter ESA'erne.

Ændringsforslag 387
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne
gennem forordninger eller afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 7a-d, der har til 
formål at fastsætte de i stk. 1 omhandlede 
tekniske standarder. De tekniske 
standarder udarbejdes under hensyntagen 
til proportionalitet som et overordnet 
princip. Retsakterne har form af 
forordninger og afgørelser, der bør 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

De tekniske standarder i EU må ikke medføre, at branchen overbebyrdes med krav til 
regulering. Det gælder særlig for mindre banker. Det fælles regelsæt bør have en 
proportionalitetstilgang. Det bør præciseres, at Kommission vedtager de tekniske standarder 
i kraft af dens kompetencer i traktaten til at vedtage retsakter (artikel 290 i 
Lissabontraktaten). Der er behov for en betydelig gennemsigtighed i forbindelse med
godkendelsen af de tekniske standarder.

Ændringsforslag 388
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser, der 

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 7a-d, der har til 
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offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

formål at fastsætte de i stk. 1 omhandlede 
tekniske standarder. De tekniske 
standarder udarbejdes under hensyntagen 
til proportionalitet som et overordnet 
princip. Retsakterne har form af 
forordninger og afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske regelsæt må ikke medføre, at branchen overbebyrdes med krav til regulering. 
Det gælder særlig for mindre banker. Et fælles regelsæt bør have en "samme risiko - samme 
regler"-tilgang i stedet for en tilgang med "ens regler for alle".

Ændringsforslag 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne
gennem forordninger eller afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen vedtager tekniske 
standarder efter artikel 7a-d. 
Kommissionen vedtager retsakterne i form 
af forordninger eller afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Tekniske standarder bør betragtes som delegerede retsakter som fastsat i artikel 29 i TEUF.
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Ændringsforslag 390
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Efter at have gennemført den relevante 
procedure offentliggøres standarderne i 
Den Europæiske Unions Tidende
henholdsvis med overskriften Delegerede 
EU-standarder eller EU-
gennemførelsesstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 391
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det fælles regelsæt ajourføres 
regelmæssigt og tilpasses til den nye EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 392
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Myndigheden fastsætter i sin 
årsberetning, hvilke nationale 
myndigheder der ikke har overholdt 
standarderne for regulering og 
tilsynsførelse.
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Or. en

Ændringsforslag 393
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
1. Delegationen af beføjelser i artikel 7 
kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom og oplyser samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der eventuelt vil 
blive tilbagekaldt.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt 
eller på et senere tidspunkt, der 
præciseres i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de tekniske standarder, der 
allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Dette er hensigtsmæssigt i henhold til de nye komitologiprocedurer. Parlamentet bør ikke 
have forpligtelse til at give en skriftlig begrundelse for tilbagekaldelsen.
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Ændringsforslag 394
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage standarderne i artikel 7 i et 
ubestemt tidsrum, medmindre andet er 
angivet i sektorlovgivningen. 
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 7b og 
7c.

Or. en

Ændringsforslag 395
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser i artikel 7 
kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
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herom i rimelig tid, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt den mulige 
begrundelse herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse træder i 
kraft øjeblikkeligt eller på et senere 
tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
tekniske standarder, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 396
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen. 
Fristen kan forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri. 
Inden fristens udløb og i særlige og 
behørigt begrundede tilfælde kan Europa-
Parlamentet og Rådet begge underrette 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
rejse indsigelse mod en delegeret retsakt. I 
sådanne tilfælde offentliggøres den 
delegerede retsakt i Den Europæiske 
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Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft.

Or. en

Begrundelse

Dette er hensigtsmæssigt i henhold til de nye komitologiprocedurer. Parlamentet bør ikke 
have forpligtelse til at give en skriftlig begrundelse for indsigelsen.

Ændringsforslag 397
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Indsigelse imod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden fire måneder fra underretningen. 
Fristen kan forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri.
Inden fristens udløb og i særlige og 
behørigt begrundede tilfælde kan Europa-
Parlamentet og Rådet begge underrette 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
rejse indsigelse mod en delegeret retsakt. I 
sådanne tilfælde offentliggøres den 
delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
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dato, der er fastsat heri.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7d
Manglende godkendelse eller ændring af 

udkast til delegerede retsakter
1. Hvis Kommissionen ikke godkender 
udkastet til delegerede retsakter eller 
ændrer det, underretter Kommissionen 
myndigheden, Europa-Parlamentet og 
Rådet og angiver begrundelsen herfor.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
indkalde den ansvarlige kommissær 
sammen med myndighedens formand 
inden for en måned til et ad hoc-møde i 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg
eller i Rådet, så de kan fremlægge deres 
uenigheder.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med betænkningen af Skinner.
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Ændringsforslag 399
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller finansieringsinstitutter 
med henblik på at fastlægge en konsekvent 
og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre 
en fælles, ensartet og konsekvent 
anvendelse af Fællesskabets lovgivning.

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller finansieringsinstitutter 
med henblik på at fastlægge en konsekvent 
og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre 
en fælles, ensartet og konsekvent 
anvendelse af Fællesskabets lovgivning.
Myndigheden udarbejder i forbindelse 
med forhold, hvor den i kraft af
lovgivningen har beføjelse til at udarbejde 
tekniske standarder i henhold til artikel 7 
i denne forordning, først retningslinjer og 
henstillinger, efter at standarderne er 
blevet vedtaget.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at retningslinjer og henstillinger ikke træder i stedet for standarder, 
hvis lovgivningen har fastsat standarder. Det er et spørgsmål om retssikkerhed. Endvidere 
bør ESA'erne have et meget stærkt incitament og lovgivningsmæssigt mandat til at foreslå 
standarder i overensstemmelse med det overordnede mål om at etablere et robust fælles 
regelsæt.

Ændringsforslag 400
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller finansieringsinstitutter 
med henblik på at fastlægge en konsekvent 
og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre 
en fælles, ensartet og konsekvent 

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller finansieringsinstitutter 
med henblik på at fastlægge en konsekvent 
og effektiv tilsynspraksis i ESFS for at 
undgå et eventuelt "kapløb til bunden" 
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anvendelse af Fællesskabets lovgivning. fra de nationale myndigheders side 
vedrørende forsætligt slappe standarder 
for tilsynsførelse med henblik på at øge 
deres finanscentres konkurrenceevne, og 
sikre en fælles, ensartet og konsekvent 
anvendelse af Fællesskabets lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 401
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller finansieringsinstitutter 
med henblik på at fastlægge en konsekvent 
og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre 
en fælles, ensartet og konsekvent 
anvendelse af Fællesskabets lovgivning.

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til kompetente 
myndigheder eller finansieringsinstitutter 
med henblik på at fastlægge en konsekvent 
og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre 
en fælles, ensartet og konsekvent 
anvendelse af Fællesskabets lovgivning, 
idet der tages højde for bankers 
forskellige karakter.

Or. en

Ændringsforslag 402
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Myndigheden gennemfører offentlige 
høringer om retningslinjer og 
henstillinger og analyserer de potentielle 
omkostninger og fordele, der er forbundet 
hermed. Myndigheden anmoder også om 
en udtalelse eller rådgivning fra den i 
artikel 22 omhandlede interessentgruppe 
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for banker. Retningslinjerne og 
henstillingerne udarbejdes under 
hensyntagen til proportionalitet som et 
overordnet princip.

Or. en

Begrundelse

Ligesom i forbindelse med tekniske standarder fastsættes, proportionalitet som et overordnet 
princip for udarbejdelsen af retningslinjer og henstillinger. Åbne offentlige høringer bør være 
obligatoriske både i forbindelse med udarbejdelsen af tekniske standarder og udarbejdelsen 
af retningslinjer og henstillinger.

Ændringsforslag 403
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Myndigheden gennemfører offentlige 
høringer med alle aktører og analyserer 
de potentielle omkostninger og fordele, 
der er forbundet hermed, medmindre 
sådanne høringer og analyser ikke står i 
forhold til omfanget og virkningen af de 
pågældende retningslinjer og 
henstillinger eller sagens særlige 
hastende karakter. Myndigheden 
anmoder også om en udtalelse eller 
rådgivning fra den i artikel 22 
omhandlede interessentgruppe for 
banker.

Or. en
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Ændringsforslag 404
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Myndigheden gennemfører offentlige 
høringer om retningslinjer og 
henstillinger og analyserer de potentielle 
omkostninger og fordele. Myndigheden 
anmoder også om en udtalelse eller 
rådgivning fra den i artikel 22 
omhandlede interessentgruppe for 
banker.

Or. en

Ændringsforslag 405
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne og henstillingerne 
offentliggøres på myndighedens websted.

Or. en

Ændringsforslag 406
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder bestræber sig 
bedst muligt på at efterleve disse 
retningslinjer og henstillinger.

De kompetente myndigheder og 
finansieringsinstitutterne bestræber sig 
bedst muligt på at efterleve disse 
retningslinjer og henstillinger.
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Or. en

Ændringsforslag 407
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest to måneder efter udarbejdelsen 
af en retningslinje eller henstilling 
beslutter hver enkelt kompetent 
myndighed, hvorvidt den agter at efterleve 
denne retningslinje eller henstilling. Hvis 
den kompetente myndighed ikke agter at 
efterleve den, underretter den 
myndigheden og angiver begrundelsen 
herfor. Myndigheden kan i hvert enkelt 
tilfælde beslutte, om den vil offentliggøre 
disse begrundelser.

Or. en

Ændringsforslag 408
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Myndigheden underretter i sin 
årsberetning Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om de retningslinjer og 
henstillinger, der er udstedt. 
Myndigheden kan oplyse, hvilken 
national myndighed der ikke har 
efterlevet dem, og redegøre for, hvordan 
den agter at sikre, at de nationale 
myndigheder følger dens henstillinger og 
retningslinjer i fremtiden. 

Or. en
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Ændringsforslag 409
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter udstedelsen rapporterer alle 
finansielle enheder årligt på klart og 
detaljeret, om de efterlever den 
pågældende retningslinje eller henstilling.

Or. en

Ændringsforslag 410
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Myndigheden angiver i sin 
årsberetning, hvilken national myndighed 
der ikke har efterlevet de udstedte 
retningslinjer og henstillinger, og redegør 
for, hvordan den agter at sikre, at de 
følger dens henstillinger og retningslinjer 
i fremtiden. Den skal også omfatte de 
samme oplysninger for de væsentlige
større finansielle enheder. 

Or. en
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Ændringsforslag 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvender den kompetente myndighed ikke 
disse retningslinjer eller henstillinger, 
begrunder den dette over for 
myndigheden.

Anvender den kompetente myndighed ikke 
disse retningslinjer eller henstillinger, 
anfører den begrundelsen herfor over for 
myndigheden, som offentliggør dem.

Or. en

Begrundelse

For at øge anvendelsen af de tekniske standarder er det hensigtsmæssigt at styrke "efterlev 
eller klag"-princippet.


