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Ändringsförslag 266
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till nationella tillsynsmyndigheter 
eller finansiella institut. 

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till nationella tillsynsmyndigheter 
eller finansiella institut. Myndigheten ska, 
i de fall den genom lagstiftning ges 
befogenhet att utveckla tekniska 
standarder i enlighet med artikel 7, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
endast efter det att standarderna har 
antagits.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att riktlinjer och rekommendationer inte ersätter standarder i de fall 
lagstiftningen föreskriver standarder. Det handlar om rättslig säkerhet. I enlighet med det 
övergripande målet att införa ett stabilt enhetligt regelverk, bör dessutom incitamenten och 
lagstiftningsmandatet för de europeiska tillsynsmyndigheterna att föreslå standarder vara 
mycket starka.  

Ändringsförslag 267
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i sin rapport informera 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om de riktlinjer och 
rekommendationer som har utfärdats. 
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Myndigheten får också informera dem om 
vilka nationella myndigheter som inte 
följer riktlinjerna och 
rekommendationerna, och ange vilka 
åtgärder myndigheten tänker vidta för att 
se till att de följer dem i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 268
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra öppna 
offentliga samråd med alla aktörer och 
analysera de möjliga kostnaderna och 
fördelarna innan den utfärdar riktlinjer 
och rekommendationer, i linje med 
fastställd bästa praxis bland de nationella 
myndigheterna. Myndigheten ska begära 
ett yttrande eller råd från den 
intressentgrupp för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
som avses i artikel 22.

Or. en

Motivering

Öppna offentliga samråda med alla aktörer, inbegripet råd från intressentgruppen för 
försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner behövs för att man ska kunna analysera de 
möjliga kostnaderna och fördelarna innan man utfärdar riktlinjer och rekommendationer. 
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Ändringsförslag 269
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra öppna 
offentliga samråd om riktlinjerna och 
rekommendationerna och analysera de 
möjliga kostnaderna och fördelarna. 
Myndigheten ska också begära ett 
yttrande eller råd från den 
intressentgrupp för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensioner som 
avses i artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 270
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna och rekommendationerna 
ska offentliggöras på myndighetens 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 271
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
med alla tillgängliga medel söka följa 

De behöriga myndigheterna och de 
finansiella instituten ska med alla 



PE439.921v02-00 6/72 AM\811328SV.doc

SV

dessa riktlinjer och rekommendationer. tillgängliga medel söka följa dessa 
riktlinjer och rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 272
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två månader från utfärdandet av en 
riktlinje eller en rekommendation ska 
varje behörig myndighet besluta huruvida 
den avser att följa denna riktlinje eller 
rekommendation. Om en behörig 
myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer 
eller rekommendationer ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta. Myndigheten får, från fall till fall, 
besluta att offentliggöra sådana skäl som 
anges av en behörig myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 273
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en riktlinje eller en rekommendation 
har utfärdats ska alla finansiella institut 
årligen rapportera på ett klart och 
detaljerat sätt om de följer den berörda 
riktlinjen eller rekommendationen.

Or. en
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Ändringsförslag 274
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin årsrapport ska myndigheten ange 
vilka nationella myndigheter som inte följt 
de utfärdade riktlinjerna och 
rekommendationerna och ange vilka 
åtgärder myndigheten tänker vidta för att 
se till att de följer dem i framtiden. 
Myndigheten ska lämna samma 
information om de viktigaste stora 
finansiella instituten.

Or. en

Ändringsförslag 275
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
tillämpar dessa riktlinjer eller 
rekommendationer ska den underrätta
myndigheten om skälen till detta.

I den verksamhetsrapport som avses i 
artikel 32.6 ska myndigheten informera 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om de riktlinjer och 
rekommendationer som har utfärdats och 
ange vilka nationella myndigheter som 
inte följer dem, samt redogöra för vilka 
åtgärder myndigheten tänker vidta för att 
se till att de i framtiden följer dess 
rekommendationer och riktlinjer.

Or. en
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Ändringsförslag 276
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
har tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, eller har 
tillämpat dem på ett sätt som framstår som 
en överträdelse av EU-lagstiftningen, till 
exempel genom att underlåta att säkerställa 
att ett finansiellt institut uppfyller kraven i 
dessa rättsakter, ska myndigheten kunna 
utöva de befogenheter som anges i 
punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 277
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 279
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 281
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten 
inte har rättat sig efter 
gemenskapslagstiftningen inom en månad
från mottagandet av den europeiska 

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten 
inte har rättat sig efter EU-lagstiftningen
inom de tio arbetsdagar som fastställs i 
punkt 3 från mottagandet av den 
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myndighetens rekommendation får 
kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ,
fatta beslut om krav på den nationella 
tillsynsmyndigheten att vidta nödvändiga 
åtgärder för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

europeiska myndighetens rekommendation 
ska myndigheten fatta beslut om krav på 
den behöriga myndigheten att vidta 
nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter 
EU-lagstiftningen

Or. en

Ändringsförslag 282
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten 
inte har rättat sig efter 
gemenskapslagstiftningen inom 
20 arbetsdagar från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ, 
utfärda ett formellt yttrande om krav på 
den nationella tillsynsmyndigheten att 
vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig 
efter EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna alla nödvändiga uppgifter till 
myndigheten.

Or. en

Motivering

För att garantera likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den rättsliga säkerheten i 
samband med genomförandet av det enhetliga regelverket, bör myndigheten få möjlighet att 
fastslå eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen. Genom ändringsförslagen skulle man 
dessutom undvika onödiga ingripanden från kommissionens sida, eftersom de inte rör det 
förfarande som fastställs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att de nationella 
myndigheterna kan rätta till överträdelserna genom att inom en månad uppfylla de 
europeiska tillsynsmyndigheternas rekommendation.
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Ändringsförslag 288
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen. 

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna alla nödvändiga uppgifter till 
myndigheten. 

Or. en

Ändringsförslag 289
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 291
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 292
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 293
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter ett sådant beslut som avses i 
punkt 4 i denna artikel inom den där 

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

angivna tidsfristen, och om det är 
nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den 
nationella tillsynsmyndighetens bristande 
iakttagande av gemenskaps-lagstiftningen 
för att upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt – i
enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till 
ett finansiellt institut om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 295
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 296
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE439.921v02-00 20/72 AM\811328SV.doc

SV

Ändringsförslag 297
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Ändringsförslag 299
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den som beslutet riktar sig till vägrar 
att följa EU-lagstiftningen eller ett 
specifikt beslut som fattats av 
myndigheten, kan myndigheten vidta 
rättsliga åtgärder i nationella domstolar, 
bland annat i form av en begäran om 
tillfälliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 300
Udo Bullmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla rättsliga eller juridiska kostnader till 
följd av det förfarande som avses i det 
första stycket ska bäras av kommissionen 
för myndigheten. 

Or. en

Ändringsförslag 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 302
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de nationella 
tillsynsmyndigheterna vidtar avseende 
förhållanden som är föremål för ett beslut 
enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga 

När de nationella tillsynsmyndigheterna 
vidtar åtgärder avseende frågor som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska de respektera detta beslut.
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med det beslutet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 304
Peter Skinner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor i de fall där myndigheten antar ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut i fråga om en konsekvent tillämpning av bestämmelser, 
bör detta beslut också vara tillämpligt på alla andra marknadsaktörer, inhemska och 
gränsöverskridande, som verkar i den berörda medlemsstaten.
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Ändringsförslag 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Myndigheten ska i sin rapport ange 
vilka nationella myndigheter och 
finansiella institut som inte följt de beslut 
som avses i punkterna 4 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 306
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Åtgärder i krissituationer

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

Or. en

Ändringsförslag 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 

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

integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får ESRB, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, Europaparlamentet, rådet
eller kommissionen, utfärda en varning 
om att en krissituation föreligger. 
Varningen ska göra det möjligt för 
myndigheten att utan ytterligare krav anta 
de enskilda beslut som avses i punkt 3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 308
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 309
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 310
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 311
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 312
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 313
Diogo Feio

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När rådet utfärdar en varning ska det 
samtidigt informera Europaparlamentet, 
ESRB, kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När ESRB utfärdar en varning ska det 
samtidigt informera Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 315
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de nationella 

2. Om ESRB har utfärdat en varning
enligt punkt 1, eller om
Europaparlamentet, rådet eller 
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tillsynsmyndigheterna att vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 för att 
åtgärda risker som kan äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
uppfyller kraven i dessa rättsakter.

kommissionen, på eget initiativ eller efter 
begäran från myndigheten eller en 
medlemsstat, fattar ett beslut enligt vilket 
det fastställs att liknande omständigheter 
råder eller omständigheter där 
samordnade åtgärder av nationella 
myndigheter är nödvändiga för att 
åtgärda en negativ utveckling som kan 
allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet i 
Europeiska unionen, får myndigheten, 
utan att vara tvungen att uppfylla 
ytterligare krav, anta enskilda beslut i 
enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

åtgärda varje sådan utveckling genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
uppfyller kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 317
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 318
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 319
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om en krissituation föreligger enligt 
punkt 1, får myndigheten anta de enskilda 
beslut som krävs för att se till att de
behöriga myndigheterna i alla 
medlemsstater vidtar nödvändiga åtgärder 
i enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna uppfyller 
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kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 320
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om en krissituation föreligger enligt 
punkt 1, får myndigheten anta de enskilda 
beslut som krävs för att se till att de
nationella tillsynsmyndigheterna i alla 
medlemsstater vidtar nödvändiga åtgärder 
i enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 321
Diogo Feio

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom unionen ska myndigheten aktivt 
underlätta och, när så bedöms 



PE439.921v02-00 34/72 AM\811328SV.doc

SV

nödvändigt, samordna alla åtgärder som 
vidtas av de behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 322
Kay Swinburne

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 323
Diogo Feio

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 324
Kay Swinburne

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 325
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

EIOPA:s möjlighet att anta direkta åtgärder mot finansiella institutet kan leda till att 
finansiella institut ställs inför lojalitetskonflikter mellan de nationella allmänna 
tillsynsorganen och myndigheten. För att undvika rättslig osäkerhet, bör alla beslut riktas till 
företagen via den nationella tillsynsmyndigheten. 

Ändringsförslag 326
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter det beslut av den 
europeiska myndigheten som avses i 

utgår
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punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, 
får den europeiska myndigheten – utan 
att det påverkar kommissionens 
befogenheter enligt artikel 226 i fördraget 
– om de relevanta kraven i de rättsakter 
som avses i artikel 1.2 är direkt 
tillämpliga på finansiella institut, anta ett 
enskilt beslut riktat till ett finansiellt 
institut om krav på att vidta nödvändiga 
åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter 
enligt dessa rättsakter, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

Or. en

Motivering

EIOPA:s möjlighet att anta direkta åtgärder mot finansiella institutet kan leda till att 
finansiella institut ställs inför lojalitetskonflikter mellan de nationella allmänna 
tillsynsorganen och myndigheten. För att undvika rättslig osäkerhet, bör alla beslut riktas till 
företagen via den nationella tillsynsmyndigheten. 

Ändringsförslag 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att säkra stabiliteten på EU:s inre marknad ska räckvidden av de enskilda beslut som är 
direkt tillämpliga på de finansiella instituten i händelse av en krissituation inte vara 
begränsade.

Ändringsförslag 329
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 330
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 331
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När den som beslutet riktar sig till 
vägrar att följa EU-lagstiftningen eller ett 
specifikt beslut som fattats av 
myndigheten, kan myndigheten vidta 
rättsliga åtgärder i nationella domstolar, 
bland annat i form av en begäran om 
tillfälliga åtgärder.

Or. en

Motivering

Syftet är att stärka myndighetens befogenheter i enlighet med betänkandet från Giegold.
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Ändringsförslag 332
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Principen ”efterlevnad eller förklaring” skulle mana de behöriga nationella myndigheterna 
att följa myndighetens beslut för hantering av möjliga krissituationer.
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Ändringsförslag 334
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se över detta beslut 
med lämpliga mellanrum och under alla 
omständigheter på begäran av ESA, 
ESRB eller rådet.

Or. en

Motivering

Det föreslås att även ESA ska kunna fastställa om en krissituation föreligger. 

Ändringsförslag 335
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. ESRB ska på eget initiativ eller på 
begäran av myndigheten, 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen se över det beslut som 
avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Syftet är att  ge myndigheten, rådet, Europaparlamentet eller kommissionen rätt att begära en 
översyn av beslutet om att en krissituation föreligger.
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Ändringsförslag 336
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. ESRB ska regelbundet och under alla 
omständigheter på begäran av 
Europaparlamentet eller myndigheten se 
över det beslut som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 337
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

En krissituation enligt artikel 10 bör noga övervakas. ESRB bör dessutom ha möjlighet att 
förklara att krissituationen upphört.  
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Ändringsförslag 338
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I sin rapport ska myndigheten ange de 
enskilda beslut som riktats till nationella 
myndigheter och finansiella institut enligt 
punkterna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 339
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det finns situationer där åtgärder måste vidtas med mycket kort varsel och där det skulle vara 
svårt att invänta fullgörandet av ESRB:s beslutsförfarande. Det vore därför klokt att låta ESA 
fatta beslut i krissituationer, under förutsättning att dessa beslut omedelbart delges ESRB och 
att de inte kommer att gälla mer än två veckor eller efter det att ESRB har bekräftat att det 
föreligger en krissituation. 
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Ändringsförslag 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i artikel 
1.2 krävs samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut krävs av nationella 

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

tillsynsmyndigheter från mer än en 
medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2, utom i de fall de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 tilldelar 
grupptillsynsmyndigheten det slutliga 
ansvaret.

Or. de

Motivering

Solvency II syftar till att stärka grupptillsynsmyndighetens roll. Grupptillsynsmyndigheten 
fattar till exempel det slutliga beslutet om huruvida ”en gruppintern modell” ska godkännas, 
om ingen kollektiv överenskommelse nås av de berörda tillsynsmyndigheterna. 
Grupptillsynsmyndigheten ansvarar för tillsynen på gruppnivå. Detta tydliga ansvar bör inte 
äventyras av en mekanism som skulle göra det möjligt för missbelåtna nationella myndigheter 
att involvera EIOPA för att säkerställa att ett annat beslut fattas. 

Ändringsförslag 342
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 krävs samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut krävs av 
nationella tillsynsmyndigheter från mer än 
en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 krävs samarbete, samordning
eller gemensamma beslut av nationella 
tillsynsmyndigheter från mer än en 
medlemsstat, och om dessa rättsakter inte 
tilldelar grupptillsynsmyndigheten det 
slutliga ansvaret, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
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nationella tillsynsmyndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på eget initiativ eller på begäran av en 
eller flera av de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna gå i spetsen när det 
gäller att bistå dessa myndigheter med att 
nå fram till en överenskommelse enligt 
förfarandet i punkt 2.

Or. en

Motivering

Om den sektorsspecifika lagstiftningen tilldelar en grupptillsynsmyndighet det slutliga 
ansvaret, som till exempel Solvency II, är det viktigt att klargöra att denna lagstiftning har 
företräde framför ESA:s befogenheter. I annat fall skulle oklarheter uppstå i fråga om 
företrädet för den sektorsspecifika lagstiftningen och ESA:s befogenheter, som härrör från 
den sektorsspecifika lagstiftningen.

Ändringsförslag 343
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder i fall som 
specificeras i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, får den europeiska myndigheten 
– utan att det påverkar de befogenheter 
som fastställs genom artikel 9 – på begäran 
av en eller flera av de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna bistå dessa 
myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 344
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 krävs samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut krävs av 
nationella tillsynsmyndigheter från mer än 
en medlemsstat, och om dessa rättsakter 
inte tilldelar grupptillsynsmyndigheten det 
slutliga ansvaret, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2. 

Or. en

Motivering

Om ESA skulle anta direkta åtgärder gentemot finansiella institut, skulle dessa kunna hamna i 
en lojalitetskonflikt mellan det allmänna tillsynsorganet och ESA. Detta skulle kunna leda till 
att företag tvingas försöka tillämpa motstridiga/inkonsekventa beslut. För att undvika rättslig 
osäkerhet, bör alla beslut riktas till företagen via den nationella tillsynsmyndigheten.



PE439.921v02-00 48/72 AM\811328SV.doc

SV

Ändringsförslag 345
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i 

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

artikel 1.2 krävs samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut av nationella 
tillsynsmyndigheter från mer än en 
medlemsstat, och om dessa rättsakter inte 
tilldelar grupptillsynsmyndigheten det 
slutliga ansvaret, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

Or. it

Motivering

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 krävs samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut krävs av 

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

tillsynsmyndigheter från mer än en 
medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på eget initiativ eller på begäran av en 
eller flera av de berörda nationella 
tillsynsmyndigheterna gå i spetsen när det 
gäller att bistå dessa myndigheter med att 
nå fram till en överenskommelse enligt 
förfarandet i punkterna 2 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
det enligt de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 krävs samarbete, samordning 
eller gemensamma beslut av nationella 
tillsynsmyndigheter från mer än en 
medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av minst en tredjedel av de 
nationella tillsynsmyndigheter som ska 
samarbeta bistå dessa myndigheter med att 
nå fram till en överenskommelse enligt 
förfarandet i punkt 2. 

Or. de

Motivering

Solvency II-direktivet från 2009 syftar till att stärka grupptillsynsmyndighetens roll, eftersom 
denna är väl bekant med alla enskilda detaljer. Grupptillsynsmyndigheten ansvarar för 
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tillsynen på gruppnivå. Detta tydliga ansvar bör inte äventyras av en mekanism som skulle 
göra det möjligt för missbelåtna nationella myndigheter att involvera EIOPA för att 
säkerställa att ett annat beslut fattas. 

Ändringsförslag 349
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om en nationell tillsynsmyndighet ogillar 
en annan nationell tillsynsmyndighets 
förfarande, med avseende på innehållet i en 
av dennas åtgärder eller på grund av att den 
avstått från att vidta åtgärder inom ett 
område där det enligt de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 krävs samarbete, 
samordning eller gemensamma beslut av 
nationella tillsynsmyndigheter från mer än 
en medlemsstat, och om dessa rättsakter 
inte tilldelar grupptillsynsmyndigheten det 
slutliga ansvaret, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

Or. it

Ändringsförslag 350
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 

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

inte har lyckats nå någon 
överenskommelse, ska den europeiska 
myndigheten, i enlighet med artikel 29.1 
andra stycket, fatta ett beslut för att lösa 
tvisten och ålägga dem att avgöra frågan i 
enlighet med EU-lagstiftningen, med 
bindande verkan för berörda behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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



AM\811328SV.doc 53/72 PE439.921v02-00

SV

Ändringsförslag 352
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 353
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter den europeiska 
myndighetens beslut och därigenom inte 
säkerställer att ett finansiellt institut 
uppfyller krav som är direkt riktade till det 
enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, 
får den europeiska myndigheten – utan 
att det påverkar kommissionens 
befogenheter enligt artikel 226 i fördraget 
– anta ett enskilt beslut riktat till ett 
finansiellt institut om krav på nödvändiga 
åtgärder som institutet ska vidta för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
krav på att upphöra med viss praxis. 

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 354
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter den europeiska 
myndighetens beslut och därigenom inte 
säkerställer att ett finansiellt institut 
uppfyller krav som är direkt riktade till det 
enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, 
får den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – anta ett 
enskilt beslut riktat till ett finansiellt 
institut om krav på nödvändiga åtgärder 
som institutet ska vidta för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
krav på att upphöra med viss praxis.

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter den europeiska 
myndighetens beslut och därigenom inte 
säkerställer att ett finansiellt institut 
uppfyller krav som är direkt riktade till det 
enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, 
ska den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt – anta 
ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt 
institut om krav på nödvändiga åtgärder 
som institutet ska vidta för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, 
däribland även krav på att upphöra med 
viss praxis.

Or. en

Ändringsförslag 355
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Myndigheten ska bidra till att främja och 
övervaka effektivitet, ändamålsenlighet 
och konsekvens i arbetet i de
tillsynskollegier som avses i 
direktiv 2006/48/EG och verka för 
enhetlighet i de olika kollegiernas 
tillämpning av EU-lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 356
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i samarbete med
företrädarna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegierna i tillämpliga fall 
definiera och samla in all relevant 
information från de nationella 
tillsynsmyndigheterna för att underlätta 
dessa kollegiers arbete.

3. Myndigheten ska bistå företrädarna för 
de nationella tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegierna i tillämpliga fall 
definiera och samla in all relevant 
information från de nationella 
tillsynsmyndigheterna för att underlätta 
dessa kollegiers arbete. Myndigheten ska 
fullt ut beakta befintliga arrangemang 
mellan behöriga nationella myndigheter 
och tillsynsmyndigheter i tredjeländer, 
och ta hänsyn till de centrala 
krishanteringsgrupperna inom 
internationella kollegier som har full 
tillgång till information. Myndigheten ska 
vara medlem i krishanteringsgrupperna.

Or. en

Ändringsförslag 357
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska upprätta och driva ett centralt 
system för att göra informationen 
tillgänglig för de nationella 
tillsynsmyndigheternas företrädare i 
tillsynskollegierna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 358
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 359
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Myndigheten bör kunna lösa en (pågående) tvist mellan två tillsynsorgan med hjälp av det 
förfarande som fastställs i artikel 11. 
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Ändringsförslag 360
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En rättsligt bindande förlikningsroll 
bör göra det möjligt för de nya 
myndigheterna att lösa tvister mellan 
nationella tillsynsorgan enligt det 
förfarande som fastställs i artikel 11. Om 
en överenskommelse inte kan nås mellan 
tillsynsorganen för gränsöverskridande 
institut bör myndigheten ha befogenheter 
att fatta tillsynsbeslut som är direkt 
tillämpliga på det berörda institutet.

Or. en

Ändringsförslag 361
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tillsyn av finansiella institut med en 

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

Or. en

Ändringsförslag 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Myndighetens utveckling

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

Or. en
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Ändringsförslag 363
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tillsyn av finansiella institut med en 

EU-dimension
1. De nationella myndigheterna ska utöva 
tillsyn av finansiella institut med en 
EU-dimension genom att agera som agent 
för myndigheten och följa dess 
instruktioner, i syfte att garantera att 
samma tillsynsregler tillämpas i hela 
unionen. 
2. Myndigheten ska lämna sitt förslag till 
tillsynsregler samtidigt till kommissionen, 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska godkänna förslaget till 
tillsynsregler enligt det förfarande som 
anges i artikel 7 eller 8. 
3. I ett beslut som fattas av 
tillsynsstyrelsen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 29.1 
fastställs de betydande 
försäkringsinstituten med en 
EU-dimension. De kriterier som används 
för att fastställa sådana finansiella institut 
ska beakta de kriterier som har fastställts 
av rådet för finansiell stabilitet (Financial 
Stability Board), Internationella 
valutafonden och Banken för 
internationell betalningsutjämning.
4. Myndigheten ska i samarbete med 
Europeiska systemriskrådet utarbeta 
en informationsmall för betydande 
försäkringsinstitut i syfte att säkra en 
sund förvaltning av deras systemrisker. 
5. För att garantera att 
försäkringsinstituten med en 
EU-dimension delar ansvaret för att 
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skydda de europeiska försäkringstagarnas 
och förmånstagarnas intressen och 
minska kostnaderna för skattebetalarna i 
samband med en systemfinanskris ska ett 
europeiskt garantisystem för 
försäkringssektorn (garantisystemet) 
inrättas. Garantisystemet ska också bidra 
till att hjälpa EU-institut med problem, 
när dessa skulle kunna hota den 
finansiella stabiliteten på EU:s inre 
marknad för finansiella tjänster. 
Garantisystemet ska finansieras genom 
bidrag från dessa institut. Bidragen 
ersätter de bidrag som lämnats till 
nationella garantisystem för 
försäkringssektorn av liknande natur. 
6. Om de samlade resurserna från de 
bidrag som lämnas av försäkringsbolagen 
är otillräckliga för att lösa krisen, ska 
garantisystemet kunna utöka sina medel 
genom att emittera skuldförbindelser. 
Medlemsstaterna kan i undantagsfall 
underlätta fondens emission av 
skuldförbindelser genom garantier och i 
utbyte mot en avgift som på korrekt sätt 
återspeglar den risk de utsätter sig för. 
Dessa garantier ska delas av 
medlemsstaterna i enlighet med de 
kriterier som fastställs i punkt 7.
7. Om ett eller flera institut, under 
extrema och undantagsmässiga 
förhållanden, kollapsar i samband med en 
systemkris, och de tillgängliga resurserna 
är otillräckliga, kommer de berörda 
medlemsstaterna att hantera denna börda 
enligt de principer som fastställs i det 
gällande samförståndsavtalet, som 
vederbörligen ändrats. 
8. Medlemskapet i garantisystemet ska 
ersätta medlemskapet i befintliga 
nationella garantisystem för försäkringar 
för de institut inom EU som deltar i dem. 
Garantisystemet ska förvaltas av en 
styrelse som utses av Europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkringar och 
tjänstepensioner) för en femårsperiod. 
Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland 
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personal vid de nationella myndigheterna. 
Garantisystemet ska också inrätta en 
rådgivande nämnd bestående av de 
försäkringsinstitut som deltar i fonden.

Or. en

Ändringsförslag 364
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tillsyn av finansiella institut med en 

EU-dimension
1. För tillsynen av finansiella institut med 
en EU-dimension som verkar inom 
Europeiska unionen ska myndigheten 
agera som ledande behörig myndighet. De 
ska agera genom nationella behöriga 
myndigheter som ska agera som 
delegerade myndigheter. 
2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7a–7d för 
att fastställa särdragen för finansiella 
institut med en EU-dimension. Dessa 
akter ska ha formen av ett beslut och 
innehålla en förteckning över institut som 
ska betraktas som finansiella institut med 
en EU-dimension som verkar inom 
Europeiska unionen. 
3. De kriterier som används för att 
definiera sådana finansiella institut ska 
åtminstone innehålla följande: 
marknadsandel i medlemsstater där det 
finansiella institutet verkar, totala 
tillgångar, marknadsandel av de totala 
EU-tillgångarna samt EU-baserat eller 
icke-EU-baserat slutligt ägarskap.
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Om ett sådant finansiellt institut verkar 
inom flera sektorer, ska Europeiska 
tillsynsmyndigheten (gemensamma 
kommittén) besluta om vilken del av 
myndigheten som ska vara ledande 
behörig myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 365
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Tillsyn av gränsöverskridande finansiella 

institut
1. För att garantera att de finansiella 
instituten med en EU-dimension delar 
ansvaret för att skydda de europeiska 
insättarnas intressen och minska 
kostnaderna för skattebetalarna i 
samband med en systemfinanskris ska en 
europeisk fond för finansiellt skydd 
(fonden) inrättas. Fonden ska bidra till att 
hjälpa EU-institut med problem när dessa 
skulle kunna hota den finansiella 
stabiliteten på EU:s inre marknad för 
finansiella tjänster. Fonden ska 
finansieras genom bidrag från dessa 
institut. Bidragen kan ersätta de bidrag 
som lämnats till nationella fonder av 
liknande natur.
2. Om de samlade resurserna från de 
bidrag som lämnas av marknadsaktörerna 
är otillräckliga för att läsa krisen, ska 
fonden kunna utöka sina medel genom att 
emittera skuldförbindelser. 
Medlemsstaterna kan i undantagsfall 
underlätta fondens emission av 
skuldförbindelser genom garantier och i 
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utbyte mot en avgift som på korrekt sätt 
återspeglar den risk de utsätter sig för. 
Dessa garantier ska delas av 
medlemsstaterna i enlighet med de 
kriterier som fastställs i punkt 3.
3. Om ett eller flera institut, under 
extrema och undantagsmässiga 
förhållanden, kollapsar i samband med en 
systemkris, och de tillgängliga resurserna 
är otillräckliga, kommer de berörda 
medlemsstaterna att hantera denna börda 
enligt följande kriterier: de ekonomiska 
följderna av krisen på de berörda 
medlemsstaterna och de berörda 
institutens insättningar, tillgångar och 
fördelning av dessa inkomstflöden.
4. Medlemskapet i fonden ska ersätta 
medlemskapet i befintliga nationella 
system för de institut inom EU som deltar 
i den. Fonden ska förvaltas av en styrelse 
som utses av Europeiska 
tillsynsmyndigheten (värdepapper och 
marknader) för en period på fem år. 
Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland 
personal vid de nationella myndigheterna. 
Fonden ska också inrätta en rådgivande 
nämnd bestående av de finansiella institut 
som deltar i fonden.

Or. en

Ändringsförslag 366
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella tillsynsmyndigheterna får 
genom bilaterala avtal delegera uppgifter 
och ansvar till andra nationella 
tillsynsmyndigheter. 

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

Or. en

Ändringsförslag 367
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella tillsynsmyndigheterna får 
genom bilaterala avtal delegera uppgifter 
och ansvar till andra nationella 
tillsynsmyndigheter. 

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

Or. en

Ändringsförslag 368
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 369
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 370
Peter Skinner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Delegering av ansvar ska resultera i 
en omfördelning av de befogenheter som 
fastställs i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Delegatmyndighetens lag ska 
styra förfarandet, verkställigheten och 
den administrativa och juridiska 
översynen avseende delegerat ansvar.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 371
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten ska på 
lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om 
delegering som ingås mellan nationella 
tillsynsmyndigheter så att det säkerställs att 
alla berörda parter underrättas i 
tillfredsställande utsträckning. 

Den europeiska myndigheten ska på 
lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om 
delegering som ingås mellan nationella 
tillsynsmyndigheter så att det säkerställs att 
alla berörda parter underrättas i 
tillfredsställande utsträckning. Dessa avtal 
ska gälla de involverade behöriga 
myndigheternas respektive ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inga bilaterala avtal ska ingås 
avseende delegeringar till institut som 
definieras som betydande 
gränsöverskridande finansiella institut i 
enlighet med artikel 12a.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 376
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Tillhandahålla råd till relevanta 
EU-organ och internationella organ för 
att bidra till att underlätta utvecklingen av 
enhetliga tillsynsstandarder av hög kvalitet, 
även avseende rapportering och ekonomisk 
redovisning.

Or. en
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Motivering

ESA bör tillhandahålla råd till de europeiska och internationella organ som fastställer 
standarder när en harmonisering av internationella standarder är nödvändig, men bör inte 
själv vara direkt inblandad i utvecklingen av nya standarder i de fall denna uppgift redan 
tilldelats ett europeiskt eller internationellt organ.

Ändringsförslag 377
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 378
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 379
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Lämpligheten av den nationella 
tillsynsmyndighetens resurser och 
styrelseformer med särskild hänsyn till 
möjligheterna att effektivt tillämpa de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 och 
kapaciteten att anpassa sig till 
marknadsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 380
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda riktlinjer och 
rekommendationer i enlighet med artikel 8 
till berörda behöriga myndigheter, eller 
fatta ett beslut riktat till behöriga 
myndigheter eller anta tekniska 
standarder i enlighet med artiklarna 7–7d.

Or. en

Ändringsförslag 382
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer
eller anta andra lämpliga åtgärder till 
berörda nationella tillsynsmyndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 383
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten offentliggöra resultatet 
av kollegiala utvärderingar och bästa 
praxis som kan fastställas utifrån dessa 
kollegiala utvärderingar .

Or. en

Motivering

för att främja transparens bör myndigheten offentliggöra resultatet av kollegiala 
utvärderingar och bästa praxis som kan fastställas utifrån dessa kollegiala utvärderingar.


