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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger
(KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0502),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0168/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: "Følgerne af 
Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3, og artikel 114,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Retsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7–
0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
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RÅDETS FORORDNING
om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger

RÅDETS FORORDNING
om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger)
(Denne ændring vedrører hele teksten)

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Europa-Parlamentet har længe inden 
den finansielle krise regelmæssigt 
opfordret til, at alle aktører i højere grad 
blev sikret samme vilkår på EU-plan, og 
har samtidig gjort opmærksom på 
væsentlige mangler i EU-tilsynet med 
stadigt mere integrerede finansielle 
markeder (se betænkning af García-
Margallo y Marfil om meddelelse fra 
Kommissionen: etablering af en ramme 
for de finansielle markeder: en 
handlingsplan (2000)1, af Van den Burg 
om reglerne for tilsyn med finansielle 
institutioner i Den Europæiske Union 
(2002)2, af Van den Burg om politikken 
for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) 
– hvidbog (2007)3 og af Van den Burg og 
Dăianu med henstillinger til 
Kommissionen om 
Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige 
tilsynsstruktur (2008)4). Se desuden 
betænkning af Skinner - Solvens II (2009) 
og af Gauzès om forordningen om 
kreditvurderingsbureauer.
_______________
1 EFT C 40 af 7.2.2001, s. 453.
2 EUT C 25E af 29.1.2004, s. 394.
3 Ikke offentliggjort i EUT.
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4 EUT C 9E af 15.1.2010, s. 48.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I en af Kommissionen rekvireret 
rapport, der blev offentliggjort den 25. 
februar 2009, og udarbejdet af en 
ekspertgruppe på højt niveau under 
forsæde af Jacques de Larosière, 
konkluderes det, at det er nødvendigt at 
styrke tilsynssystemet for at nedsætte 
risikoen for og omfanget af kommende 
finanskriser. Det anbefales heri at indføre 
omfattende reformer af strukturen i tilsynet 
med Fællesskabets finanssektor. Det 
fremgår endvidere af ekspertgruppens 
rapport, at der bør oprettes et europæisk 
finanstilsynssystem, der omfatter tre 
europæiske tilsynsmyndigheder, en 
myndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, en for 
banksektoren og en for værdipapirsektoren, 
ligesom der bør oprettes et europæisk råd 
for systemiske risici.

(2) I en af Kommissionen rekvireret 
rapport, der blev offentliggjort den 25. 
februar 2009, og udarbejdet af en 
ekspertgruppe på højt niveau under 
forsæde af Jacques de Larosière, 
konkluderes det, at det er nødvendigt at 
styrke tilsynssystemet for at nedsætte 
risikoen for og omfanget af kommende 
finanskriser. Det anbefales heri at indføre 
reformer af strukturen i tilsynet med 
Fællesskabets finanssektor. Det fremgår 
endvidere af ekspertgruppens rapport, at 
der bør oprettes et europæisk 
finanstilsynssystem, der omfatter tre 
europæiske tilsynsmyndigheder, en 
myndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, en for 
banksektoren og en for værdipapirsektoren, 
ligesom der bør oprettes et europæisk råd 
for systemiske risici. Anbefalingerne i 
rapporten udgjorde det minimumsniveau 
af ændringer, som eksperterne skønnede 
nødvendigt for at undgå en lignende krise 
i fremtiden.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse af 4. marts 2009 
"Fremdrift i den europæiske genopretning" 
foreslår Kommissionen, at der fremlægges 
et lovgivningsudkast til oprettelse af et 
europæisk finanstilsynssystem og et 
europæisk råd for systemiske risici, og i sin 
meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt 
tilsyn i Europa" gør Kommissionen 
nærmere rede for, hvordan et sådant nyt 
tilsynssystem kan udformes.

(3) I sin meddelelse af 4. marts 2009 
"Fremdrift i den europæiske genopretning" 
foreslår Kommissionen, at der fremlægges 
et lovgivningsudkast til oprettelse af et 
europæisk finanstilsynssystem og et 
europæisk råd for systemiske risici, og i sin 
meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt 
tilsyn i Europa" gør Kommissionen 
nærmere rede for, hvordan et sådant nyt 
tilsynssystem kan udformes. Meddelelsen 
indeholder ikke alle anbefalingerne fra de 
Larosière-rapporten.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fællesskabet har nået grænsen for, 
hvad der kan gøres med de europæiske 
tilsynsudvalgs nuværende status, eftersom 
disse forbliver rådgivende organer for 
Kommissionen. Situationen er uholdbar for 
Fællesskabet, når der ikke findes en 
mekanisme, der sikrer, at de nationale 
tilsyn træffer de bedst mulige 
tilsynsafgørelser vedrørende virksomheder, 
der opererer på tværs af grænserne; når 
samarbejdet og udvekslingen af 
oplysninger mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkeligt; 
når fælles tiltag fra de nationale 
myndigheder kræver komplicerede 
ordninger for at tage højde for de mange og 
uensartede lovbestemmelser og 

(6) Unionen har nået grænsen for, hvad der 
kan gøres med de europæiske 
tilsynsudvalgs nuværende status, eftersom 
disse forbliver rådgivende organer for 
Kommissionen. Situationen er uholdbar for 
Unionen, når der ikke findes en 
mekanisme, der sikrer, at de nationale 
tilsyn træffer de bedst mulige 
tilsynsafgørelser vedrørende virksomheder, 
der opererer på tværs af grænserne; når 
samarbejdet og udvekslingen af 
oplysninger mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkeligt; 
når fælles tiltag fra de nationale 
myndigheder kræver komplicerede 
ordninger for at tage højde for de mange og 
uensartede lovbestemmelser og 
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tilsynsregler; når nationale foranstaltninger 
oftest er den eneste mulige løsning til 
afhjælpning af problemer på europæisk 
niveau, når der er forskellige fortolkninger 
af de samme bestemmelser. Det 
europæiske tilsynssystem bør udformes på 
en sådan måde, at det afhjælper disse 
mangler og skaber et system, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
et stabilt indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i Fællesskabet, hvor de 
nationale tilsyn indgår i et stærkt 
fællesskabsnetværk.

tilsynsregler; når nationale foranstaltninger 
oftest er den eneste mulige løsning til 
afhjælpning af problemer på europæisk 
niveau, når der er forskellige fortolkninger 
af de samme bestemmelser. Det 
europæiske tilsynssystem, der får 
navneændring til det europæiske 
finanstilsynssystem, bør udformes på en 
sådan måde, at det afhjælper disse mangler 
og skaber et system, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
et stabilt indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i Unionen, hvor de 
nationale tilsyn indgår i et stærkt EU-
netværk.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med finansieringsinstitutter overlades til 
det nationale niveau, og tilsynskollegier 
tildeles en central rolle i tilsynet med 
koncerner, der opererer på tværs af 
grænserne. Der bør også sikres bedre 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
tilsynsreglerne for 
finansieringsinstitutterne og de finansielle 
markeder i hele Fællesskabet. Der bør 
oprettes en europæisk tilsynsmyndighed 
for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, en 
europæisk banktilsynsmyndighed og en 
europæisk værdipapirtilsynsmyndighed 
(de europæiske tilsynsmyndigheder). 

(7) Det europæiske finanstilsynssystem bør 
være et netværk af nationale 
tilsynsmyndigheder og EU-
tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn 
med finansieringsinstitutter overlades til 
det nationale niveau, og tilsynskollegier 
tildeles en central rolle i tilsynet med 
koncerner, der opererer på tværs af 
grænserne. Der bør også sikres bedre 
harmonisering og ensartet anvendelse af 
tilsynsreglerne for 
finansieringsinstitutterne og de finansielle 
markeder i hele Unionen. Der bør oprettes 
en europæisk tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), en 
europæisk tilsynsmyndighed (Bankvæsen)
og en europæisk tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) samt en 
europæisk tilsynsmyndighed (Det Fælles 
Udvalg). 
(Ændringerne af myndighedernes navne 
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bør foretages i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De europæiske tilsynsmyndigheder bør 
erstatte Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg, der blev nedsat ved 
Kommissionens afgørelse 2009/78/EF,
Det Europæiske Tilsynsudvalg for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2009/79/EF, og Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg, der blev nedsat 
ved Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF, og overtage disse udvalgs
opgaver og beføjelser. Hver myndigheds 
kompetenceområde bør være klart 
afgrænset. Når det af institutionelle grunde 
og det i medfør af traktaten er påkrævet, 
bør Kommissionen også deltage i 
netværket af tilsynsaktiviteter.

(8) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) 
("myndigheden") bør erstatte Det 
Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings-
og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2009/79/EF, og overtage alle udvalgets
opgaver og beføjelser. Hver myndigheds 
kompetenceområde bør være klart 
afgrænset. Når det af institutionelle grunde 
og det i medfør af traktaten er påkrævet, 
bør Kommissionen også deltage i 
netværket af tilsynsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
("myndigheden") har til formål at forbedre 
det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem 

(9) Myndigheden har til formål at forbedre 
det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem 
et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
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et højt, effektivt og konsekvent 
regulerings- og tilsynsniveau under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige interesser, at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, at sikre 
de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, at 
opretholde det finansielle systems stabilitet 
og styrke den internationale koordinering 
af tilsyn til fordel for økonomien generelt, 
herunder også finansieringsinstitutter og 
andre interessenter, forbrugere og ansatte. 
For at kunne opfylde sine målsætninger er 
det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at 
myndigheden er et fællesskabsorgan med 
status som juridisk person, og den bør have 
juridisk, administrativ og finansiel 
selvstændighed.

forskellige interesser, at undgå 
tilsynsarbitrage og sikre ensartede vilkår, 
at beskytte forsikringstagere og andre 
aktører, at sikre de finansielle markeders 
integritet, effektivitet og ordnede 
virkemåde, at opretholde det finansielle 
systems stabilitet og styrke den 
internationale koordinering af tilsyn, idet 
der herved tages hensyn til behovet for at 
skabe øget konkurrence og innovation 
inden for det indre marked og at sikre den 
globale konkurrenceevne, til fordel for 
økonomien generelt, herunder også 
finansieringsinstitutter og andre 
interessenter, forbrugere og ansatte. For at 
kunne opfylde sine målsætninger er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt, at 
myndigheden er et EU-organ med status 
som juridisk person, og den bør have 
juridisk, administrativ og finansiel 
selvstændighed.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De Europæiske Fællesskabers 
Domstol har i sin dom af 2. maj 2006 i sag 
C-217/04 (Det Forenede Kongerige mod 
Europa-Parlamentet og Rådet) anerkendt, 
at EF-traktatens artikel 95 vedrørende 
vedtagelse af foranstaltninger med henblik 
på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion, er et 
passende retsgrundlag for oprettelse af et 
"fællesskabsorgan, der har til opgave at 
bidrage til gennemførelsen af en 
harmoniseringsproces", når der er 
sammenhæng mellem de opgaver, et sådant 

(10) De Europæiske Fællesskabers 
Domstol har i sin dom af 2. maj 2006 i sag 
C-217/04 (Det Forenede Kongerige mod 
Europa-Parlamentet og Rådet) anerkendt, 
at EF-traktatens artikel 95 vedrørende 
vedtagelse af foranstaltninger med henblik 
på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion (nu artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde), er et passende 
retsgrundlag for oprettelse af et 
"fællesskabsorgan, der har til opgave at 
bidrage til gennemførelsen af en 
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organ pålægges, og emnet for de retsakter, 
der skaber tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser. 
Myndighedens formål og opgaver - at bistå 
de nationale tilsynsmyndigheder med en 
konsekvent fortolkning og anvendelse af 
fællesskabsbestemmelserne og bidrage til 
den finansielle stabilitet, der er nødvendig 
for den finansielle integration - er nært 
forbundet med målsætningerne for den 
gældende fællesskabsret vedrørende det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser. Myndigheden bør derfor 
oprettes med hjemmel i traktatens artikel 
95.

harmoniseringsproces", når der er 
sammenhæng mellem de opgaver, et sådant 
organ pålægges, og emnet for de retsakter, 
der skaber tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser. 
Myndighedens formål og opgaver – at bistå 
de nationale tilsynsmyndigheder med en 
konsekvent fortolkning og anvendelse af 
EU-bestemmelserne og bidrage til den 
finansielle stabilitet, der er nødvendig for 
den finansielle integration – er nært 
forbundet med målsætningerne for den 
gældende EU-regler vedrørende det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser. 
Myndigheden bør derfor oprettes med 
hjemmel i traktatens artikel 114.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af forsikringstagere, 
andre aktører og forbrugere i hele Europa. 
Da myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder udkast 
til tekniske standarder i de tilfælde, der 
ikke kræver politikvalg.  Udkast til
tekniske standarder bør godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, for at de kan få 
bindende retsvirkning. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af 
Kommissionen. Det vil være nødvendigt at 

(13) Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af forsikringstagere, 
andre aktører og forbrugere i hele Europa. 
Da myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i EU-
lovgivningen, udarbejder udkast til tekniske 
standarder i de tilfælde, der ikke kræver 
politikvalg.  Kommissionen bør have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter efter proceduren i artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med hensyn til tekniske 
standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser.
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foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til 
tekniske standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser, således som de kommer til 
udtryk i den gældende 
fællesskabslovgivning. For at sikre en 
smidig og hurtig vedtagelsesproces for 
disse standarder bør der fastsættes en 
tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører ikke 
Kommissionens beføjelser til på eget 
initiativ at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser efter 
udvalgsproceduren på niveau 2 i 
Lamfalussy-processen som fastlagt i den 
relevante fællesskabslovgivning. 
Spørgsmålene vedrørende de tekniske 
standarder kræver ikke politikbeslutninger, 
og deres indhold fastlægges i 
fællesskabsretsakter vedtaget på niveau 1. 
Ved at lade myndigheden udvikle 
standarderne kan der drages fuld nytte af 
de nationale tilsynsmyndigheders 
specialviden. 

(14) Udkast til tekniske standarder bør 
godkendes af Kommissionen, for at de 
kan få bindende retsvirkning. 
Kommissionen kan vælge at forkaste 
standarderne helt eller delvist, f.eks. hvis 
udkastet til tekniske standarder er 
uforeneligt med EU-lovgivningen, ikke er 
i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser, således som de kommer til 
udtryk i den gældende EU-lovgivning. 
For at sikre en smidig og hurtig 
vedtagelsesproces for disse standarder bør 
der fastsættes en tidsfrist for 
Kommissionens godkendelse, delvise 
godkendelse eller forkastelse. Processen 
for udvikling af tekniske standarder i denne 
forordning berører ikke Kommissionens 
beføjelser til på eget initiativ at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290. Spørgsmålene 
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vedrørende de tekniske standarder kræver 
ikke politikbeslutninger, og deres indhold 
fastlægges i EU-retsakter vedtaget på 
niveau 1. Ved at lade myndigheden udvikle 
standarderne kan der drages fuld nytte af 
de nationale tilsynsmyndigheders 
specialviden. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Inden for de områder, som ikke er 
omfattet af de tekniske standarder, bør 
myndigheden have beføjelser til at udstede 
ikke-bindende retningslinjer og 
henstillinger om anvendelse af 
fællesskabslovgivningen. For at sikre 
gennemsigtighed og forbedre de nationale 
tilsynsmyndigheders overholdelse af disse 
retningslinjer og henstillinger, bør de 
nationale myndigheder være forpligtet til at 
anføre en begrundelse, hvis de ikke 
overholder disse retningslinjer og 
henstillinger.

(15) Inden for de områder, som ikke er 
omfattet af de tekniske standarder, bør
myndigheden have beføjelse til at udstede 
ikke-bindende retningslinjer og 
henstillinger om anvendelse af EU-
lovgivningen. For at sikre gennemsigtighed 
og forbedre de nationale 
tilsynsmyndigheders overholdelse af disse 
retningslinjer og henstillinger, bør de 
nationale myndigheder være forpligtet til 
offentligt at anføre en begrundelse, hvis de 
ikke overholder disse retningslinjer og 
henstillinger, for at sikre fuld 
gennemsigtighed for markedsdeltagere. 
Inden for områder, som ikke er omfattet 
af de tekniske standarder, bør 
myndigheden indføre og bekendtgøre 
bedste praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Overholder den nationale myndighed 
ikke henstillingen, bør Kommissionen have 
beføjelse til at rette en beslutning til den 
nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at 
fællesskabslovgivningen overholdes, 
således at der skabes direkte retsvirkninger, 
som kan påberåbes ved nationale domstole 
og myndigheder og håndhæves i henhold 
til traktatens artikel 226. 

(18) Hvis den nationale myndighed ikke 
efterkommer henstillingen senest en 
måned efter modtagelsen, bør 
Kommissionen kunne rette en beslutning 
til den nationale tilsynsmyndighed for at 
sikre, at EU-lovgivningen overholdes, 
således at der skabes direkte retsvirkninger, 
som kan påberåbes ved nationale domstole 
og myndigheder og håndhæves i henhold 
til traktatens artikel 258. 

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Fællesskabet kræver hurtige og 
harmoniserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor 
kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Da afgørelsen af, om der 
foreligger en krisesituation, i stort omfang 
er en vurderingssag, bør denne beføjelse 
tillægges Kommissionen. For at sikre en 
effektiv reaktion på en krisesituation, hvis 
de nationale tilsynsmyndigheder undlader 
at gennemføre tiltag, bør myndigheden 
have beføjelser til som sidste udvej at 
vedtage beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 

(20) Alvorlige trusler mod de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og integritet 
eller stabiliteten i det finansielle system i 
Unionen kræver hurtige og harmoniserede 
foranstaltninger på EU-plan. Myndigheden 
bør derfor kunne kræve, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gennemfører 
specifikke tiltag for at afhjælpe en 
krisesituation. Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici bør fastslå, hvornår der 
er tale om en krisesituation. 
Kommissionen bør efter henstilling fra 
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici 
erklære, at der foreligger en 
krisesituation. For at sikre en effektiv 
reaktion på en krisesituation, hvis de 
nationale tilsynsmyndigheder undlader at 
gennemføre tiltag, bør myndigheden have 
beføjelser til som sidste udvej at vedtage 
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for fællesskabslovgivningen, der finder 
direkte anvendelse på dem, med det formål 
at mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne. 

beslutninger, som rettes direkte til 
finansieringsinstitutter på de områder inden 
for EU-lovgivningen, der finder direkte 
anvendelse på dem, med det formål at 
mindske virkningerne af krisen og 
genoprette tilliden til markederne. 

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart 
retsgrundlag for denne uddelegering. 
Uddelegeringen af opgaver indebærer, at 
opgaverne udføres af en anden 
tilsynsmyndighed end den ansvarlige 
myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar træffer den nationale 
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget 
navn på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 
foranstaltninger inden for det pågældende 
område. En omfordeling af ansvar kan 
være hensigtsmæssig eksempelvis for at 
opnå stordriftsfordele eller af hensyn til 
dækningsområdet, sammenhængen i 
tilsynet med koncerner og for bedst muligt 
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 

(23) I udøvelsen af tilsynsnetværkets 
aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at 
uddelegere opgaver og ansvar for at 
begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, 
fremme samarbejdet og derved strømline 
tilsynsprocessen og mindske den byrde, der 
pålægges finansieringsinstitutterne. 
Forordningen bør derfor udgøre et klart
retsgrundlag for denne uddelegering. 
Uddelegeringen af opgaver indebærer, at 
opgaverne udføres af en anden 
tilsynsmyndighed end den ansvarlige 
myndighed, mens ansvaret for 
tilsynsbeslutningerne forbliver hos den 
delegerende myndighed. Ved uddelegering 
af ansvar træffer den nationale 
tilsynsmyndighed, som får overdraget 
ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget 
navn på vegne af en anden national 
tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud 
fra princippet om, at tilsynskompetencen 
overdrages til en myndighed, som har gode 
forudsætninger for at træffe 
foranstaltninger inden for det pågældende 
område. En omfordeling af ansvar kan 
være hensigtsmæssig eksempelvis for at 
opnå stordriftsfordele eller af hensyn til 
dækningsområdet, sammenhængen i 
tilsynet med koncerner og for bedst muligt 
at udnytte den tekniske ekspertise blandt de 
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nationale tilsynsmyndigheder. Den 
relevante fællesskabslovgivning kan 
indeholde nærmere bestemmelser om 
principperne for omfordeling af ansvar 
efter aftale. Myndigheden bør med alle 
egnede midler bidrage til at lette 
indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på 
forhånd underrettes om delegeringsaftaler, 
som forventes indgået, for om nødvendigt 
at kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne.

nationale tilsynsmyndigheder. Den 
relevante EU-lovgivning kan indeholde 
nærmere bestemmelser om principperne 
for omfordeling af ansvar efter aftale. 
Myndigheden bør lette og overvåge 
indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på 
forhånd underrettes om delegeringsaftaler, 
som forventes indgået, for om nødvendigt 
at kunne afgive udtalelse herom. Den bør 
centralisere offentliggørelsen af sådanne 
aftaler, således at der til fordel for alle 
involverede parter sikres aktuelle, 
gennemsigtige og lettilgængelige 
oplysninger om aftalerne. Myndigheden 
bør fastlægge og bekendtgøre bedste 
praksis med hensyn til delegation og 
delegeringsaftaler. 

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Peer reviews er et effektivt middel til 
at fremme konsistensen i netværket af 
finanstilsyn. Myndigheden bør derfor 
udarbejde det metodologiske grundlag for 
disse reviews og gennemføre dem med 
regelmæssige mellemrum. Disse reviews 
bør ikke kun fokusere på konvergensen i 
tilsynspraksis, men også på 
tilsynsmyndighedernes evne til at opnå 
tilsynsresultater af høj kvalitet og på de 
nationale tilsynsmyndigheders 
uafhængighed.

(25) Peer reviews er et effektivt middel til 
at fremme konsistensen i netværket af 
finanstilsyn. Myndigheden bør derfor 
udarbejde det metodologiske grundlag for 
disse reviews og gennemføre dem med 
regelmæssige mellemrum. Disse reviews 
bør ikke kun fokusere på konvergensen i 
tilsynspraksis, men også på 
tilsynsmyndighedernes evne til at opnå 
tilsynsresultater af høj kvalitet og på de 
nationale tilsynsmyndigheders
uafhængighed. Resultaterne af peer 
reviews bør offentliggøres, og bedste 
praksis bør fastlægges og ligeledes 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
forbedre koordineringen af Fællesskabets
tilsynsarbejde, bl.a. i tilfælde, hvor de
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten i det 
finansielle system i Fællesskabet bringes i 
fare på grund af ugunstige udviklinger. 
Foruden myndighedens beføjelser til at 
handle i krisesituationer bør den derfor 
varetage den generelle koordinering inden 
for det europæiske finanstilsynssystem. En 
særlig vigtig del af myndighedens 
aktiviteter bør være at lette udvekslingen af 
alle relevante oplysninger mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder.

(26) Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
forbedre koordineringen af Unionens 
tilsynsarbejde, bl.a. for at sikre de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten i det 
finansielle system i Unionen. Foruden 
myndighedens beføjelser til at handle i 
krisesituationer bør den derfor varetage den 
generelle koordinering inden for det 
europæiske finanstilsynssystem. En særlig 
vigtig del af myndighedens aktiviteter bør 
være at lette udvekslingen af alle relevante 
oplysninger mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre finansiel stabilitet er det 
nødvendigt på et tidligt tidspunkt at 
afdække udviklingstendenser, potentielle 
risici og sårbarheder i forbindelse med 
tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og 
sektorer. Myndigheden bør overvåge og 
vurdere sådanne udviklinger på sit 
kompetenceområde og om nødvendigt 
underrette Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen de øvrige europæiske 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Råd for Systemiske Risici herom med 

(27) For at sikre finansiel stabilitet er det 
nødvendigt på et tidligt tidspunkt at 
afdække udviklingstendenser, potentielle 
risici og sårbarheder i forbindelse med 
tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og 
sektorer. Myndigheden bør overvåge og 
vurdere sådanne udviklinger på sit 
kompetenceområde og om nødvendigt 
underrette Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen de øvrige europæiske 
tilsynsmyndigheder og Det Europæiske 
Råd for Systemiske Risici herom med 
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regelmæssige mellemrum og efter behov. 
Myndigheden bør også koordinere 
stresstests på fællesskabsplan for at vurdere 
finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger, og i denne forbindelse 
bør den sikre, at medlemsstaterne ved 
sådanne tests anvender en metodologi, der 
er så konsekvent som muligt.

regelmæssige mellemrum og efter behov. 
Myndigheden bør også iværksætte og 
koordinere stresstests på EU-plan for at 
vurdere finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger, og i denne forbindelse 
bør den sikre, at medlemsstaterne ved 
sådanne tests anvender en metodologi, der 
er så konsekvent som muligt. Med henblik 
på at informere om varetagelsen af 
myndighedens opgaver bør den foretage 
en økonomisk analyse af markederne og 
af, hvilken indvirkning den potentielle 
markedsudvikling kan have på dem.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden fremme dialogen og 
samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden 
for Fællesskabet. Den bør på ingen måde 
gribe ind i de europæiske institutioners 
eksisterende roller og beføjelser i 
relationerne til myndigheder uden for 
Fællesskabet og i internationale fora.

(28) I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden repræsentere Den 
Europæiske Union i dialogen og 
samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden 
for Unionen. De kompetente nationale 
myndigheder kan fortsat bidrage til de 
fora, som omhandler nationale spørgsmål 
og spørgsmål af relevans for de tilfælde, 
hvor de er ledende tilsynsmyndigheder 
inden for et tilsynskollegium.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er af stor betydning, at der er et 
snævert samarbejde mellem myndigheden 
og Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici, for at dette råd fungerer efter 
hensigten, og dets advarsler og 
anbefalinger følges effektivt op. 
Myndigheden bør videregive relevante 
oplysninger til Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici. Der bør kun gives 
oplysninger om individuelle virksomheder 
efter begrundet anmodning. Når 
myndigheden modtager advarsler eller 
anbefalinger fra Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici rettet til myndigheden 
eller en national tilsynsmyndighed, bør 
myndigheden sikre opfølgningen.

(31) Det er af stor betydning, at der er et 
snævert samarbejde mellem myndigheden 
og Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici, for at dette råd fungerer efter 
hensigten, og dets advarsler og 
anbefalinger følges effektivt op. 
Myndigheden og Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici bør informere hinanden
om relevante oplysninger. Der bør kun 
gives oplysninger om individuelle 
virksomheder efter begrundet anmodning. 
Når myndigheden modtager advarsler eller 
anbefalinger fra Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici rettet til myndigheden 
eller en national tilsynsmyndighed, bør 
myndigheden sikre opfølgningen, hvis 
dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Når det er relevant, bør myndigheden 
høre berørte parter angående tekniske 
standarder, retningslinjer og henstillinger 
og give dem en rimelig mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør 
der til dette formål nedsættes en 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer Fællesskabets
forsikrings- og genforsikringsselskaber 

(32) Myndigheden bør høre berørte parter 
angående tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger og give dem 
en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til foreslåede 
foranstaltninger. Inden myndigheden 
vedtager udkast til tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger, bør den 
foretage en konsekvensanalyse for at sikre 
at bedste praksis for en regulering af høj 
kvalitet følges. For at kunne yde en 
effektiv ekstern bistand bør der til dette 
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samt arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), deres ansatte og 
forbrugere og andre private brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat ved 
kommissions- eller fællesskabslovgivning.

formål nedsættes en interessentgruppe for 
forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
ligeligt repræsenterer Unionens 
forsikrings- og genforsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere samt 
arbejdsmarkedspensionsordninger 
(herunder eventuelt institutionelle 
investorer og andre finansieringsinstitutter, 
som selv benytter finansielle 
tjenesteydelser), fagforeninger, 
akademikere og forbrugere og andre 
private brugere af ydelser fra forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
herunder også SMV'er. Interessentgruppen 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger bør 
aktivt fungere som en grænseflade med 
andre brugergrupper inden for finansielle 
tjenesteydelser, som er nedsat af 
Kommissionen eller ifølge EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan påberåbe sig denne 
beskyttelse og indbringe sagen for Rådet 

(33) Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for at sikre en koordineret krisestyring og 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan påberåbe sig denne 
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med henblik på en afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 
denne sag i betragtning af 
medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

beskyttelse og indbringe sagen for Rådet 
med henblik på en afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 
denne sag i betragtning af 
medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Uanset medlemsstaternes særlige 
ansvar i krisesituationer bør Europa-
Parlamentet underrettes samtidig med 
myndigheden, Rådet og Kommissionen, 
hvis en medlemsstat vælger at påberåbe 
sig beskyttelsen. Medlemsstaten bør 
endvidere begrunde, hvorfor den 
påberåber sig beskyttelsen. Myndigheden 
bør i samarbejde med Kommissionen 
fastlægge, hvilke skridt der efterfølgende 
skal tages.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Et tilsynsråd, som er sammensat af 
lederne af de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat, og 
som ledes af myndighedens formand, bør 
være myndighedens øverste 
beslutningsorgan. Repræsentanter for 
Kommissionen, Det Europæiske Råd for 

(35) Et tilsynsråd, som er sammensat af 
lederne af de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat, og 
som ledes af myndighedens formand, bør 
være myndighedens øverste 
beslutningsorgan. Repræsentanter for 
Kommissionen, Det Europæiske Råd for 
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Systemiske Risici og de to andre 
europæiske tilsynsmyndigheder bør 
deltage som observatører. Tilsynsrådets 
medlemmer bør handle uafhængigt og kun 
i Fællesskabets interesse. For beslutninger 
af generel art, herunder vedrørende 
vedtagelse af tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger samt i 
budgetspørgsmål, er det hensigtsmæssigt at 
anvende de i traktaten omhandlede regler
om kvalificeret flertal, mens alle andre 
beslutninger vedtages med et simpelt flertal 
medlemmerne. Sager om bilæggelse af 
tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder bør behandles af et 
snævert panel.

Systemiske Risici, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) bør deltage 
som observatører. Tilsynsrådets 
medlemmer bør handle uafhængigt og kun 
i Unionens interesse. For beslutninger af 
generel art, herunder vedrørende 
vedtagelse af tekniske standarder, 
retningslinjer og henstillinger samt i 
budgetspørgsmål, er det hensigtsmæssigt at 
anvende reglerne om kvalificeret flertal, jf. 
traktatens artikel 16, mens alle andre 
beslutninger vedtages med et simpelt flertal 
medlemmerne. Sager om bilæggelse af 
tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder bør behandles af et 
snævert panel.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) En fuldtidsansat formand, der 
udvælges af tilsynsrådet på grundlag af en 
åben udvælgelsesprøve, bør repræsentere 
myndigheden. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 
der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

(37) Myndigheden bør repræsenteres af en 
fuldtidsansat formand, der udvælges af 
Europa-Parlamentet på grundlag af en 
åben udvælgelsesprøve, der forvaltes af 
Kommissionen, og den indstillingsliste, 
som efterfølgende opstilles af 
Kommissionen. Myndighedens ledelse 
varetages af en administrerende direktør, 
der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets 
og bestyrelsens møder uden stemmeret.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre konsistens i de europæiske 
tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af 
sektorer bør disse myndigheder foretage en 
nøje koordinering i et fælles udvalg af
europæiske tilsynsmyndigheder og 
fastlægge fælles holdninger, hvor det er 
relevant. Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder bør 
overtage alle de funktioner, som udøves af 
Det Blandede Udvalg for Finansielle 
Konglomerater. Hvor det er relevant, bør 
beslutninger, som også falder ind under 
kompetenceområdet for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed eller Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, 
vedtages af de relevante europæiske 
tilsynsmyndigheder i fællesskab.

(38) For at sikre konsistens i de europæiske 
tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af 
sektorer bør disse myndigheder foretage en 
nøje koordinering via de europæiske 
tilsynsmyndigheder (Fælles Udvalg) 
(herefter benævnt "Det Fælles Udvalg")
og fastlægge fælles holdninger, hvor det er
relevant. Det Fælles Udvalg bør 
koordinere de tre europæiske 
tilsynsmyndigheders opgaver med hensyn 
til finansielle konglomerater. Hvor det er 
relevant, bør beslutninger, som også falder 
ind under kompetenceområdet for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen) eller Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og 
Markeder), vedtages af de relevante 
europæiske tilsynsmyndigheder i 
fællesskab. Formændene for de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder varetager 
på skift formandshvervet for Det Fælles 
Udvalg et år ad gangen. Formanden for 
Det Fælles Udvalg bør være næstformand 
for Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici. Det Fælles Udvalg bør have et fast 
sekretariat bemandet af udsendte 
medarbejdere fra de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder, således at der kan 
foregå en uformel videndeling, og at der i 
de tre europæiske tilsynsmyndigheder kan 
udvikle sig en fælles kultur og tilgang til 
opgaverne. 

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Fællesskabets budgetprocedure bør finde 
anvendelse for så vidt angår Fællesskabets
bidrag. Revision af regnskaberne bør 
foretages af Revisionsretten.

(40) For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget og fra gebyrer 
til myndigheden i de tilfælde, der er 
fastsat i de relevante EU-retlige 
instrumenter. Unionens budgetprocedure 
bør finde anvendelse for så vidt angår 
Unionens bidrag. Revision af regnskaberne 
bør foretages af Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Bestemmelserne i denne forordning 
berører ikke Kommissionens beføjelser til 
at sikre efterlevelse af EU-lovgivningen, 
navnlig i henhold til traktatens artikel 258.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formålet med myndigheden er at 
bidrage til: (i) at forbedre den måde, det 

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

indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 
højt, effektivt og konsekvent niveau for 
regulering og tilsyn, ii) at beskytte 
forsikringstagere og andre aktører, iii) at 
sikre de finansielle markeders integritet, 
effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at 
værne om det finansielle systems stabilitet, 
v) at styrke den internationale 
tilsynskoordinering, idet der herved tages 
hensyn til behovet for at skabe øget 
konkurrence og innovation inden for det 
indre marked og for at sikre den globale 
konkurrenceevne, og vi) at undgå 
tilsynsarbitrage og bidrage til at sikre 
ensartede vilkår. Med henblik herpå 
bidrager myndigheden til at sikre en 
konsekvent og effektiv anvendelse af den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved 
at fremme konvergensen på tilsynsområdet 
og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen og ved at foretage 
økonomiske markedsanalyser for at 
fremme opfyldelsen af myndighedens 
målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Myndigheden er en del af et europæisk 
finanstilsynssystem (i det følgende 
benævnt "ESFS"), der fungerer som et 
netværk af tilsynsmyndigheder, jf. artikel 
39.

5. Myndigheden er en del af et europæisk 
finanstilsynssystem (i det følgende 
benævnt "ESFS").

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
samarbejder med Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici, i det følgende benævnt 
"ESRB", jf. artikel 21.

6. I medfør af princippet om loyalt 
samarbejde i overensstemmelse med EU-
traktatens artikel 4, stk. 3, bør parterne i 
ESFS samarbejde i en ånd af tillid og 
gensidig respekt, navnlig for at sikre, at de 
oplysninger, der udveksles mellem 
parterne, er hensigtsmæssige og 
pålidelige.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden har hjemsted i Frankfurt. Centret har sit hjemsted i [...]. 

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at vurdere tilgængeligheden og 
kvaliteten af de produkter og tjenester på 
forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsområdet, der 
tilbydes privatpersoner og virksomheder i 
hele Den Europæiske Union 

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) at fremme investorbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) at foretage en økonomisk 
markedsanalyse med henblik på at 
informere om varetagelsen af sine 
opgaver 
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Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) at udarbejde en database over 
registrerede markedsdeltagere på dets 
kompetenceområde og, hvis det er 
foreskrevet i den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, på centralt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indsamle nødvendige oplysninger 
vedrørende markedsdeltagere

Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder for at supplere, ajourføre eller 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i de i 
artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter. De 
tekniske standarder repræsenterer ikke 
strategiske beslutninger, og deres indhold 
er begrænset af den almindelige 
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lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden gennemfører offentlige 
høringer af alle interessenter inden 
udstedelsen af retningslinjer og 
henstillinger og den analyserer de 
potentielle omkostninger og fordele, der 
er forbundet hermed, inden vedtagelsen af 
et udkast til tekniske standarder, jf. den 
blandt de nationale myndigheder fastlagte 
bedste praksis.  Myndigheden anmoder 
også om en udtalelse eller rådgivning fra 
den i artikel 22 omhandlede 
interessentgruppe for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden forelægger sine udkast til 
standarder for Kommissionen med 
henblik på godkendelse og samtidig for 
Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en
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Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår 

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 7a-7d, der har til 
formål at fastsætte de i stk. 1 omtalte 
tekniske standarder. Disse retsakter 
vedtages af Kommissionen i form af 
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forordninger og afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske standarder i artikel 7 i 
et ubestemt tidsrum, medmindre andet 
fremgår af den sektorspecifikke 
lovgivning. 
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 7b og 
7c.
4. Myndigheden anfører i sin 
årsberetning, hvilke nationale 
myndigheder, der ikke har overholdt de 
tekniske standarder.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Indsigelser mod delegerede retsakter

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

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7d
Manglende godkendelse eller delvis 
godkendelse af delegerede retsakter

1. Hvis Kommissionen ikke godkender 
udkastet til tekniske standarder eller kun 
delvist godkender det, underretter 
Kommissionen myndigheden, Europa-
Parlamentet og Rådet og angiver 
begrundelsen herfor. 
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
inden en måned indkalde den ansvarlige 
kommissær samt myndighedens formand 
til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets 
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eller Rådets kompetente udvalg, så de kan 
fremlægge og gøre rede for deres 
uenigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Myndigheden udarbejder retningslinjer 
og henstillinger rettet til nationale 
tilsynsmyndigheder eller 
finansieringsinstitutter med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af EU-
lovgivningen. 

Or. en

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden myndigheden udsteder 
retningslinjer og henstillinger, 
gennemfører den offentlige høringer af 
alle interessenter og analyserer, hvilke 
potentielle omkostninger og fordele der er 
forbundet hermed, jf. den blandt de 
nationale myndigheder fastlagte bedste 
praksis.  Myndigheden anmoder også om 
en udtalelse eller rådgivning fra den i 
artikel 22 omhandlede interessentgruppe 
for forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger.
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Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale tilsynsmyndigheder 
bestræber sig bedst muligt på at efterleve
disse retningslinjer og henstillinger. 

2. Senest to måneder efter udarbejdelsen 
af en retningslinje eller henstilling, 
beslutter hver enkelt national 
tilsynsmyndighed, hvorvidt den agter at 
efterleve denne retningslinje eller 
henstilling. Hvis den nationale myndighed 
ikke agter at efterleve den, underretter 
den myndigheden og anfører 
begrundelsen herfor. Myndigheden 
offentliggør disse begrundelser.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvender den nationale tilsynsmyndighed 
ikke disse retningslinjer eller 
henstillinger, begrunder den dette over for 
myndigheden.

3. Myndigheden anfører i sin 
årsberetning, hvilke kompetente 
myndigheder, der ikke efterkommer de 
udstedte retningslinjer og henstillinger, og 
skitserer, hvordan myndigheden agter at 
sikre, at de kompetente myndigheder 
efterlever dens retningslinjer og 
henstillinger i fremtiden.  

Or. en
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at 
påse, at et finansieringsinstitut opfylder 
kravene i denne lovgivning, kan 
myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 
fastsatte beføjelser. 

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, herunder de tekniske 
standarder, der er fastsat i medfør af 
artikel 7, navnlig ved ikke at påse, at et 
finansieringsinstitut opfylder kravene i 
denne lovgivning, kan myndigheden 
anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte 
beføjelser. 

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, 
fra Kommissionen eller på eget initiativ og 
efter at have underrettet den berørte 
nationale tilsynsmyndighed foretage en 
undersøgelse af den påståede ukorrekte 
anvendelse af fællesskabslovgivningen.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Kommissionen, Europa-Parlamentet, 
Rådet eller interessentgruppen for 
forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, eller 
på eget initiativ og efter at have underrettet 
den berørte nationale tilsynsmyndighed 
foretage en undersøgelse af den påståede 
ukorrekte anvendelse af EU-lovgivningen.

Or. en
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Har den nationale tilsynsmyndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen senest en måned 
efter modtagelsen af myndighedens 
henstilling, kan Kommissionen efter være 
blevet underrettet af myndigheden eller på 
eget initiativ træffe en beslutning, hvorved 
den pålægger den nationale 
tilsynsmyndighed at tage de nødvendige 
skridt til at efterleve 
fællesskabslovgivningen.

4. Har den nationale tilsynsmyndighed ikke 
bragt sine forhold i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen senest en måned efter 
modtagelsen af myndighedens henstilling, 
kan Kommissionen efter at være blevet 
underrettet af myndigheden træffe en 
beslutning, hvorved den pålægger den
nationale tilsynsmyndighed at tage de 
nødvendige skridt til at efterleve EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer en sådan beslutning 
senest tre måneder efter vedtagelsen af 
henstillingen. Kommissionen kan 
forlænge denne frist med en måned.

Kommissionen træffer en sådan beslutning 
senest en måned efter vedtagelsen af 
henstillingen. 

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efterlever en national tilsynsmyndighed 
ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, og er det 

6. Efterlever en national tilsynsmyndighed 
ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, og er det 
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nødvendigt at afhjælpe den nationale 
tilsynsmyndigheds misligholdelse rettidigt 
for at opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på finansieringsinstitutter, 
træffe en individuel beslutning rettet til et 
finansieringsinstitut, hvorved den pålægger 
dette at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 
i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

nødvendigt at afhjælpe den nationale 
tilsynsmyndigheds misligholdelse rettidigt 
for at opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på finansieringsinstitutter, 
træffe en individuel beslutning rettet til et 
finansieringsinstitut, hvorved den pålægger 
dette at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen, herunder til at ophøre med en 
given praksis, uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til traktatens artikel 258.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Myndigheden anfører i sin 
årsberetning, hvilke nationale 
myndigheder og finansieringsinstitutter, 
der ikke har efterlevet de i stk. 4 og 6 
omhandlede beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
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kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Unionen i alvorlig fare, 
kan Kommissionen efter en henstilling fra 
ESRB vedtage en beslutning rettet til 
myndigheden, hvorved den fastslår, at der 
foreligger en krisesituation i denne 
forordnings forstand.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESRB's konklusion gøres 
efterfølgende til genstand for en drøftelse 
mellem ESRB's formand, Europa-
Parlamentet og den kompetente 
kommissær og skal have virkning så 
hurtigt som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efterlever en national tilsynsmyndighed 
ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, kan 
myndigheden, hvis de relevante krav i den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter, træffe en individuel 
beslutning rettet til et finansieringsinstitut, 

3. Efterlever en national tilsynsmyndighed 
ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, kan 
myndigheden, hvis de relevante krav i den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter, træffe en individuel 
beslutning rettet til et finansieringsinstitut, 
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hvorved den pålægger dette at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til denne lovgivning, 
herunder til at ophøre med en given 
praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
traktatens artikel 226.

hvorved den pålægger dette at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til denne lovgivning, 
herunder til at ophøre med en given 
praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
traktatens artikel 258.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen kan tilbagekalde sin 
beslutning i henhold til stk. 1 efter 
henstilling fra Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici eller efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet eller Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Myndigheden anfører i sin 
årsberetning, hvilke individuelle 
beslutninger den har rettet til nationale 
myndigheder og finansieringsinstitutter i 
medfør af stk. 3 og 4.

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en national tilsynsmyndighed uenig i 
en anden national tilsynsmyndigheds tiltag 
eller mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem nationale 
tilsynsmyndigheder i flere medlemsstater, 
kan myndigheden efter anmodning fra en 
eller flere af de berørte nationale 
tilsynsmyndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2, 
uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

1. Er en national tilsynsmyndighed uenig i 
en anden national tilsynsmyndigheds tiltag 
eller mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem nationale 
tilsynsmyndigheder i flere medlemsstater, 
kan myndigheden, på eget initiativ eller
efter anmodning fra en eller flere af de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder lede
indsatsen med henblik på at bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2, 
uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden fastsætter en frist for 
indgåelse af forlig mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder under hensyntagen til 
eventuelle relevante frister i den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. 

2. Myndigheden fastsætter en frist for 
indgåelse af forlig mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder under hensyntagen til 
eventuelle relevante frister i den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. På det stadium virker 
myndigheden som mægler.

Or. en
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de berørte nationale 
tilsynsmyndigheder ikke er nået til enighed 
ved udløbet af forligsfasen, kan 
myndigheden træffe en beslutning, hvorved 
den pålægger dem at tage eller undlade at 
tage specifikke skridt til at bilægge sagen i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. 

3. Hvis de berørte nationale 
tilsynsmyndigheder ikke er nået til enighed 
ved udløbet af forligsfasen, kan 
myndigheden træffe en beslutning til 
bilæggelse af tvisten, hvorved den
pålægger dem at tage eller undlade at tage 
specifikke skridt i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen. 

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed 
ikke myndighedens beslutning, idet den 
ikke påser, at et finansieringsinstitut 
overholder krav, der finder direkte 
anvendelse på det i medfør af den i artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan 
myndigheden træffe en individuel 
beslutning rettet til et finansieringsinstitut, 
hvorved den pålægger dette at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 
i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226. 

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed 
ikke myndighedens beslutning, idet den 
ikke påser, at et finansieringsinstitut 
overholder krav, der finder direkte 
anvendelse på det i medfør af den i artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan 
myndigheden træffe en individuel 
beslutning rettet til et finansieringsinstitut, 
hvorved den pålægger dette at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, 
herunder til at ophøre med en given 
praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
traktatens artikel 258. 

Or. en



PE438.410v01-00 44/79 PR\803318DA.doc

DA

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Beslutninger, der træffes i henhold til 
stk. 4, har forrang for tidligere 
beslutninger truffet af de nationale 
tilsynsmyndigheder i samme sag.
Tiltag, der iværksættes af de nationale 
tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, 
der er genstand for en beslutning i medfør 
af stk. 3 eller 4, skal være forenelige med 
denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Myndigheden giver i sin årsberetning 
oplysning om tvister mellem kompetente 
myndigheder, indgåede aftaler og de 
beslutninger, der er truffet til bilæggelse 
af sådanne tvister.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Bilæggelse af tvister mellem kompetente 
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myndigheder på tværs af sektorer
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Fælles Udvalg) bilægger i henhold til 
artikel 11 de tvister, der måtte opstå 
mellem kompetente myndigheder i 
forbindelse med udførelsen af den i 
artikel 42 omhandlede opgave.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden deltager som observatør i 
tilsynskollegierne, når den finder det 
hensigtsmæssigt. I den forbindelse 
betragtes den som en "national 
tilsynsmyndighed" i den relevante 
lovgivnings forstand og modtager efter 
anmodning alle relevante oplysninger på 
samme måde som et medlem af kollegiet. 

2. Myndigheden deltager i 
tilsynskollegierne, når den finder det 
hensigtsmæssigt. I den forbindelse 
betragtes den som en "national 
tilsynsmyndighed" i den relevante 
lovgivnings forstand og modtager efter 
anmodning alle relevante oplysninger på 
samme måde som et medlem af kollegiet. 

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
rapporteringsstandarder

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede 
tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder 
rapporterings- og regnskabsstandarder

Or. en
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af peer reviewet kan 
myndigheden rette henstillinger til de 
berørte nationale tilsynsmyndigheder.

3. På grundlag af peer reviewet kan 
myndigheden udarbejde retningslinjer og 
henstillinger til de berørte nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden fremmer en koordineret 
reaktion fra Fællesskabet, bl.a. ved:

Myndigheden fremmer en koordineret og 
konsolideret reaktion fra Unionen, bl.a. 
ved:

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden overvåger og vurderer 
markedsudviklingen på sit 
kompetenceområde og underretter om 
nødvendigt Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, ESRB samt 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om de relevante tendenser 
inden for mikrotilsyn, potentielle risici og 
sårbarheder.

1. Myndigheden overvåger og vurderer 
markedsudviklingen på sit 
kompetenceområde og underretter om 
nødvendigt Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed
(Værdipapirer og Markeder), ESRB samt 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om de relevante tendenser 
inden for mikrotilsyn, potentielle risici og 
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sårbarheder.
(Denne ændring vedrører hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan
af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de nationale 
tilsynsmyndigheder:

Myndighedens analyse omfatter en 
økonomisk analyse af markedet for 
forsikrings- og arbejdsmarkedspensioner 
og af, hvilken indvirkning den potentielle 
markedsudvikling kan have på markedet. 
I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB navnlig vurderinger på EU-
plan af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de nationale 
tilsynsmyndigheder:

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed.

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den via Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed (Det 
Fælles Udvalg) arbejder tæt sammen med 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed.
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Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Myndigheden repræsenterer Den 
Europæiske Union i alle internationale 
fora for regulering og tilsyn af 
institutioner, der henhører under den i 
artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning. De 
kompetente nationale myndigheder kan 
fortsat bidrage til de fora, som omhandler 
nationale spørgsmål og spørgsmål af 
relevans i de tilfælde, hvor de er ledende 
tilsynsmyndigheder inden for et 
tilsynskollegium. 

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører fællesskabsinstitutionernes 
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

1. Myndigheden udvikler kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande Den kan 
indgå administrative aftaler med 
internationale organisationer og 
tredjelandes forvaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden medvirker ved udarbejdelsen 
af ligestillingsbeslutninger vedrørende 
tilsynsordninger i tredjelande i 
overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning.

2. Myndigheden medvirker ved 
udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger 
vedrørende tilsynsordninger i tredjelande i 
overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 
2, nævnte lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Myndigheden giver i sin årsberetning 
oplysning om de aftaler om administrative 
ordninger og tilsvarende beslutninger, der 
er blevet indgået med internationale 
organisationer eller forvaltninger i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. Anmodningen fremsættes 
under anvendelse af fælles 
indberetningsformater.



PE438.410v01-00 50/79 PR\803318DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed giver myndigheden alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
den nationale myndighed kan udføre sine 
opgaver, forudsat at den pågældende 
nationale myndighed er omfattet af 
passende tavshedspligtsregler.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
samarbejder med ESRB.

1. Myndigheden samarbejder med ESRB.

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden arbejder tæt sammen med 
ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, 
ajourførte oplysninger, som er nødvendige 
for udførelsen af dets opgaver. Data, der er 
nødvendige for udførelsen af ESRB's 

Myndigheden arbejder tæt sammen med 
ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, 
ajourførte oplysninger, som er nødvendige 
for udførelsen af dets opgaver. Data, der er 
nødvendige for udførelsen af ESRB's 
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opgaver, og som ikke er i summarisk eller 
samlet form, leveres hurtigst muligt til det 
efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i 
forordning (EF) nr. …/…[ESRB].

opgaver, og som ikke er i summarisk eller 
samlet form, leveres hurtigst muligt til det 
efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i 
forordning (EU) nr. …/…[ESRB]. 
Myndigheden udarbejder en betryggende 
protokol om videregivelse af fortrolige 
oplysninger vedrørende de enkelte 
finansieringsinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger med 
henblik på høring af interessenter på 
områder af relevans for myndighedens 
opgaver.

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
skal bistå med høringen af interessenter på 
områder af relevans for myndighedens 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets forsikrings- og 
genforsikringsselskaber samt 
arbejdsmarkedspensionsordninger, disses
ansatte samt forbrugere og brugere af 
ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger.

2. Interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Unionens forsikrings- og 
genforsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere samt 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
repræsentanter for de ansatte (så som 
fagforeninger) samt forbrugere og brugere 
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af ydelser fra forsikrings-, genforsikrings-
og arbejdsmarkedspensionsordninger. 
Mindst fem af medlemmerne skal være 
uafhængige højt anerkendte akademikere. 

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk balance blandt interessenterne 
og dækning af hele Fællesskabet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger kan 
afgive udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver med særlig fokus 
på de opgaver, der er anført i artikel 7 og 
8.

Or. en
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11, stk. 2, 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
skal den senest ti arbejdsdage efter, at den 
nationale tilsynsmyndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
give myndigheden, Kommissionen og 
Europa-Parlamentet meddelelse om, at 
den nationale tilsynsmyndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 92

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Meddelelsen fra medlemsstaten skal 
indeholde en begrundelse samt en 
konsekvensanalyse, der klart viser, på 
hvilken måde beslutningen indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar.
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Or. en

Ændringsforslag 93

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet på et møde, der afholdes 
senest to måneder efter myndighedens 
meddelelse til medlemsstaten i henhold til 
fjerde afsnit, afgørelse om, hvorvidt 
myndighedens beslutning opretholdes 
eller ophæves, idet afgørelsen træffes med 
kvalificeret flertal blandt dets medlemmer, 
som fastsat i EU-traktatens artikel 16, stk. 
4, og i artikel 3 i protokollen om 
overgangsbestemmelser, der er knyttet 
som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 94

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. EU-traktatens artikel 16, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Or. en
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden myndigheden træffer de i artikel 
9, stk. 6, artikel 10, stk. 2 og 3, og artikel 
11, stk. 3 og 4, omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter. 

1. Inden myndigheden træffer de i 
forordningen omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, dens kompleksitet og mulige 
konsekvenser en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter. 

Or. en

Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lederne af de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for 
tilsynet med finansieringsinstitutter i hver 
af medlemsstaterne. Hvis der er mere end 
én kompetent myndighed i en 
medlemsstat, vælger myndighederne én af 
lederne til at repræsentere dem i 
tilsynsrådet

b) lederne af de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for 
tilsynet med finansieringsinstitutter i hver 
af medlemsstaterne. Hvis der er mere end 
én kompetent myndighed i et område, 
inden for hvilket en medlemsstat er 
ansvarlig for gennemførelsen af EU-
retten, skal lederne for disse 
organisationer sammen være 
repræsentanter i tilsynsrådet og skal blive 
enige om, hvordan de udøver denne 
repræsentation, herunder ved afgivelsen 
af stemmer efter artikel 29, som skal deles

Or. en
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til brug for artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de nationale 
tilsynsmyndigheder, der er parter i tvisten.

2. Til brug for artikel 11 og for at lette en 
upartisk bilæggelse af tvisten indkalder 
tilsynsrådet et uafhængigt panel bestående 
af formanden, to medlemmer fra 
tilsynsrådet og fire personer, der udvælges 
fra en ekspertliste, som formanden 
opretholder. Panelmedlemmerne fra 
tilsynsrådet må ikke komme fra en 
national tilsynsmyndighed, der er part i 
tvisten, lige som de heller ikke må have 
nogen interesse i konflikten. Panelet 
træffer afgørelse med simpelt flertal.

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til tilsynsrådet ved denne 
forordning, handler formanden og de 
stemmeberettigede medlemmer af 
tilsynsrådet uafhængigt og objektivt i 
Fællesskabets interesse og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
fællesskabsinstitutioner eller -organer, 
medlemsstaters regeringer eller noget andet 
offentligt eller privat organ.

Ved udførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til tilsynsrådet ved denne 
forordning, handler formanden og de 
stemmeberettigede medlemmer af 
tilsynsrådet uafhængigt og objektivt i 
Unionens interesse som helhed og må ikke 
søge eller modtage instrukser fra EU-
institutioner eller -organer, medlemsstaters 
regeringer eller noget andet offentligt eller 
privat organ.

Or. en
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Ændringsforslag 99

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, EU's institutioner og 
ethvert andet offentligt eller privat organ 
skal afholde sig fra forsøg på at påvirke 
medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen 
af deres myndighedsrelaterede opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 100

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. EU-
traktatens artikel 16, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI. 

Or. en

Ændringsforslag 101

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer: 
formanden, en repræsentant for 
Kommissionen og fire medlemmer, som 
tilsynsrådet vælger blandt sine 
stemmeberettigede medlemmer. 
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Or. en

Ændringsforslag 102

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvert medlem har en suppleant, som kan 
repræsentere bestyrelsesmedlemmet, hvis 
dette er forhindret i at deltage. 
Suppleanten for formanden vælges i 
henhold til artikel 33, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 103

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer. Hvert medlem har én stemme. 

2. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer, som tilsynsrådet har valgt.
Hvert enkelt af disse medlemmer har én 
stemme. 

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Uafhængighed
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Medlemmerne af bestyrelsen handler 
uafhængigt og objektivt i Fællesskabets 
interesse uden at søge eller modtage 
instrukser fra fællesskabsinstitutioner 
eller -organer, medlemsstaters regeringer 
eller noget andet offentligt eller privat 
organ.

Or. en

Ændringsforslag 105

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Formanden udpeges på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til finansielle 
institutioner og markeder samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og regulering 
efter en åben udvælgelsesprocedure, som 
organiseres og forvaltes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 106

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en liste med tre kandidater. 
Europa-Parlamentet foretager høringer af 
kandidaterne, hvorefter den vælger en af 
disse. Den således udvalgte kandidat skal 
udpeges af tilsynsrådet.

Or. en
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Ændringsforslag 107

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er Europa-Parlamentet af den opfattelse, 
at ingen af kandidaterne på listen 
opfylder de i første afsnit anførte krav, 
afholdes en ny åben 
udvælgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 108

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 109

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en 
suppleant, som kan varetage formandens 
opgaver i dennes fravær. Denne suppleant 
må ikke være medlem af bestyrelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 110

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, EU's institutioner og 
ethvert andet offentligt eller privat organ 
skal afholde sig fra forsøg på at påvirke
formandens udøvelse af sine opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet kan opfordre
formanden eller dennes suppleant til, med 
fuld hensyntagen til deres uafhængighed, 
at afgive en erklæring regelmæssigt over 
for sit kompetente udvalg og besvare 
spørgsmål fra medlemmerne af nævnte 
udvalg.

1. Formanden eller dennes suppleant 
afgiver mindst en gang i kvartalet en 
erklæring over for Europa-Parlamentet og
besvarer alle spørgsmål fra dets 
medlemmer. 

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet kan også opfordre
formanden til at aflægge rapport om 
udførelsen af dennes opgaver. 

2. Formanden aflægger rapport om 
udførelsen af dennes opgaver til Europa-
Parlamentet, når der anmodes herom og 
mindst 15 dage før afgivelsen af den 
erklæring, der er omhandlet i stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 113

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udover oplysningerne i artikel 7a, 8, 
9, 10, 11a og 18 indeholder rapporten 
oplysninger, der præciserer graden af 
interaktion mellem myndigheden og Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og, 
hvor det er relevant, en reaktion på 
udtalelserne og vurderingerne fra 
interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger. Den 
indeholder desuden alle relevante 
oplysninger, som Europa-Parlamentet 
udbeder sig på ad hoc-basis.

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den administrerende direktør udpeges af 
tilsynsrådet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til finansielle 
institutioner og markeder samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og regulering 
og ledelseserfaring efter en åben 
udvælgelsesprocedure, som organiseres og 
forvaltes af Kommissionen, og efter 
høring af Europa-Parlamentet.

Or. en
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Ændringsforslag 115

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, EU's institutioner og 
ethvert andet offentligt eller privat organ 
skal afholde sig fra forsøg på at påvirke 
den administrerende direktør i udøvelsen 
af sine opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden er en del af ESFS, der 
fungerer som et netværk af 
tilsynsmyndigheder.

1. Myndigheden er en del af ESFS, hvis 
hovedformål er at sikre, at de 
bestemmelser, der gælder for den 
finansielle sektor, gennemføres i 
tilstrækkelig grad for at bibeholde den 
finansielle stabilitet og derved sikre tillid 
til det finansielle system som helhed, med 
en tilstrækkelig grad af beskyttelse af 
brugerne af de finansielle tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Det Fælles Udvalg af Europæiske e) De Europæiske Tilsynsmyndigheder 
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Tilsynsmyndigheder, jf. artikel 40 (Det Fælles Udvalg), jf. artikel 40.

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Det Europæiske Udvalg for Systemiske 
Risici (ESRB)

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde, sikre 
tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå 
frem til fælles holdninger til tilsyn med 
finansielle konglomerater og andre 
tværsektorielle spørgsmål med Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til 
artikel 40.

3. Myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde, sikre 
tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå 
frem til fælles holdninger til tilsyn med 
finansielle konglomerater og andre 
tværsektorielle spørgsmål med Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
gennem de europæiske 
tilsynsmyndigheder (Det Fælles Udvalg)
nedsat i henhold til artikel 40 og Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici.

Or. en
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Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Afdeling 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DET FÆLLES UDVALG AF
EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHEDER

DE EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHEDER (DET 
FÆLLES UDVALG)

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Det Fælles Udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng og læring med 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, navnlig 
hvad angår:
- finansielle konglomerater
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- regnskabsføring og revision
- mikroanalyser med henblik på finansiel 
stabilitet
- detailinvesteringsprodukter
- foranstaltninger til bekæmpelse 
hvidvaskning af penge og
- informationsudveksling med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Fælles Udvalg har et fast 
sekretariat bemandet af udsendte 
medarbejdere fra de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder. Myndigheden 
bidrager med tilstrækkelige ressourcer til 
administrative udgifter samt udgifter til 
infrastruktur og drift.

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af 
formanden og af formændene for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og, hvis det 
er relevant, af formanden for et i henhold 

1. Det Fælles Udvalg skal have en 
bestyrelse sammensat af formændene for 
de europæiske tilsynsmyndigheder og, 
hvis det er relevant, af formanden for et i 
henhold til artikel 43 nedsat underudvalg. 
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til artikel 43 nedsat underudvalg. 

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den administrerende direktør, en 
repræsentant for Kommissionen og ESRB 
indbydes til at deltage i møderne i Det 
Fælles Udvalgs bestyrelse samt i de i 
artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder vedtager og 
offentliggør sin forretningsorden. 
Forretningsordenen kan indeholde nærmere 
bestemmelser om yderligere deltagere i det 
fælles udvalgs møder.

4. Det Fælles Udvalg vedtager og 
offentliggør sin forretningsorden. 
Forretningsordenen kan indeholde nærmere 
bestemmelser om yderligere deltagere i det 
fælles udvalgs møder.

Or. en

Ændringsforslag 128

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 42 nedsættes der et 
underudvalg for finansielle konglomerater 
under Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder.

Med henblik på artikel 42 nedsættes der et 
underudvalg for finansielle konglomerater 
under Det Fælles Udvalg.

Or. en



PR\803318DA.doc 69/79 PE438.410v01-00

DA

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underudvalget vælger en formand fra sin 
midte, som også er medlem af Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder.

Underudvalget vælger en formand fra sin 
midte, som også er medlem af Det Fælles 
Udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klagenævnet er et fælles organ for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed.

1. Klagenævnet er et fælles organ for de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 132

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter.
Det består af velrenommerede personer
med dokumenteret relevant viden og
professionel ekspertise, herunder 
tilsynserfaring, på et tilstrækkeligt højt 
niveau inden for områderne 
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i myndighedens aktiviteter. bankvirksomhed, forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
værdipapirmarkeder eller andre 
finansielle tjenesteydelser og mindst to 
medlemmer med tilstrækkelig juridisk 
ekspertise til at kunne give juridisk 
ekspertrådgivning om myndighedens 
udøvelse af sine beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 133

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 134

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Et medlem af klagenævnet kan ikke 
afskediges i vedkommendes 
mandatperiode, medmindre medlemmet er
fundet skyldig i en alvorlig forseelse, og 
Europa-Parlamentet efter høring af 
repræsentantskabet træffer beslutning 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed yder 
passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet.

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed yder 
passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner hos 
myndigheden eller i bestyrelsen eller 

1. Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner hos 
myndigheden eller i bestyrelsen eller 
tilsynsrådet, og de kan heller ikke være 
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tilsynsrådet. ansat i nogen EU-institution eller 
national myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indbringelse af sager for Retten i Første 
Instans og Domstolen

Indbringelse af sager for Retten og 
Domstolen
(Denne ændring vedrører hele teksten)

Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis myndigheden har pligt til at handle 
og undlader at træffe en beslutning, kan der 
anlægges passivitetssøgsmål ved Retten i 
Første Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 232.

2. Hvis myndigheden har pligt til at handle 
og undlader at træffe en beslutning, kan der 
anlægges passivitetssøgsmål ved Retten i 
Første Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 265.

Or. en

Ændringsforslag 141

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndighedens udgifter omfatter i det 
mindste udgifter til personale, løn, 
administration og infrastruktur og 
driftsudgifter. 

2. Myndighedens udgifter omfatter i det 
mindste udgifter til personale, løn, 
administration, infrastruktur, 
efteruddannelse og driftsudgifter. 

Or. en
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Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På grundlag af overslaget opfører 
Kommissionen i det foreløbige forslag til 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget de overslag, den finder nødvendige 
vedrørende stillingsfortegnelsen og 
størrelsen af det tilskud, der skal konteres 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget i henhold til traktatens artikel 272.

3. På grundlag af overslaget opfører 
Kommissionen i det foreløbige forslag til 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget de overslag, den finder nødvendige 
vedrørende stillingsfortegnelsen og 
størrelsen af det tilskud, der skal konteres 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget i henhold til traktatens artikel 313 
og 314.

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmerne af tilsynsrådet og 
bestyrelsen, den administrerende direktør 
og medlemmer af myndighedens personale, 
herunder midlertidigt udstationerede 
tjenestemænd fra medlemsstaterne, er 
omfattet af bestemmelserne i traktatens 
artikel 287 og de relevante bestemmelser i 
relevant fællesskabslovgivning om 
fortrolig behandling af oplysninger, selv 
efter at deres hverv er ophørt. 

1. Medlemmerne af tilsynsrådet og 
bestyrelsen, den administrerende direktør 
og medlemmer af myndighedens personale, 
herunder midlertidigt udstationerede 
tjenestemænd fra medlemsstaterne, er 
omfattet af bestemmelserne i traktatens 
artikel 339 og de relevante bestemmelser i 
relevant fællesskabslovgivning om 
fortrolig behandling af oplysninger, selv 
efter at deres hverv er ophørt. 

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lande, som ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union, og som har indgået 
aftaler med Fællesskabet, der indebærer, at 
de har indført og anvender 
fællesskabsretten inden for myndighedens 
kompetenceområde, jf. artikel 1, stk. 2, kan 
deltage i myndighedens arbejde.

1. Lande, som ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union, og som har indgået 
aftaler med Fællesskabet, der indebærer, at 
de har indført og anvender 
fællesskabsretten inden for myndighedens 
kompetenceområde, jf. artikel 1, stk. 2, kan 
deltage i myndighedens arbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 147

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tredjelande, der inden for 
myndighedens kompetenceområde jf. 
artikel 1, stk. 2, anvender lovgivning, som 
er anerkendt som ligeværdig, skal have 
adgang til at deltage i de dele af 
myndighedens arbejde, som er af direkte 
interesse for dem, såfremt der er indgået 
aftale herom med Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 148

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder sin rapport 
under hensyntagen til forslagene om at 
udvikle myndigheden og ESFS fra hhv. 
interessentgruppen for forsikrings-, 
genforsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger, 
oprettet i henhold til artikel 22, 
tilsynsrådet, oprettet i henhold til artikel 
26 og Det Fælles Udvalg, oprettet i 
henhold til artikel 40. Disse forslag vil 
indgå som bilag i Kommissionens rapport. 
Kommissionen overvejer endvidere andre 
interessentgruppers synspunkter.

Or. en
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Ændringsforslag 149

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten evaluerer blandt andet 
myndighedernes præstationer for så vidt 
angår artikel 6, gennemførelsen af 
beskyttelsesklausulen i artikel 23 og 
ESFS's funktion for så vidt angår artikel 
39. Den indeholder forslag til, hvordan 
myndighedens og ESFS's roller kan 
udvikles yderligere med henblik på at 
etablere et integreret europæisk 
tilsynssystem, herunder om nødvendigt 
forslag til ændringer af traktatens 
sektorspecifikke lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 150

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Parlamentet har siden lanceringen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser været en 
central aktør i opbygningen af et indre marked for finansielle tjenesteydelser og har aktivt 
fremmet harmonisering, gennemsigtighed og fair konkurrence, samtidig med at det har sikret 
beskyttelsen af investorer og forbrugere.

Parlamentet har længe inden den finansielle krise regelmæssigt opfordret til, at alle aktører på 
EU-plan i højere grad blev sikret samme vilkår, og har samtidig gjort opmærksom på 
væsentlige mangler i EU's tilsyn med de stadigt mere integrerede finansielle markeder (se 
betænkning af García-Margallo y Marfil om meddelelse fra Kommissionen: etablering af en 
ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan (2000)1, betænkning af Van den Burg 
om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union (2002)2, 
betænkning af Van den Burg om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) -
hvidbog (2007)3 og betænkning af Van den Burg og Daianu med henstillinger til 
Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur (2008)4). Desuden 
har nogle specifikke retsakter opstillet hovedprincipperne i eller angivet den generelle tendens 
for EU's fremtidige tilsynssystem (Skinner-betænkningen om Solvens II (2009), Gauzès –
forordning om kreditvurderingsbureauer (2009)).

Parlamentet har i alle sine betænkninger opfordret Kommissionen til at undersøge, hvordan 
der kunne gøres fremskridt i retning af en mere integreret tilsynsstruktur sideløbende med 
bestræbelser på at etablere et integreret indre marked for finansielle tjenesteydelser. 
Parlamentet har ligeledes påpeget nødvendigheden af et effektivt tilsyn med de systemiske 
risici og forsigtighedsrisici, som de væsentligste markedsaktører løber. Makroanalyse og 
krisestyring bør indgå i mandatet vedrørende sikring af finansiel stabilitet. Parlamentet støtter 
på middellang sigt udviklingen af et EU-tilsyn med virksomheder, der opererer på tværs af 
grænserne, og oprettelse af en EU-mekanisme til at håndtere de kriser, der kan ramme dem.

Kommissionen besluttede at indkalde en gruppe af eksperter på højt plan, som skulle 
fremsætte forslag til styrkelse af EU's tilsynsordninger. De Larosière-gruppen fremlagde sin 
rapport i februar 2009, og den 23. september 2009 fremsatte Kommissionen konkrete 
lovforslag med det formål at:

– oprette et net af nationale finanstilsyn, der kan arbejde sammen med en ny europæisk 
tilsynsmyndighed (ESA). Denne myndighed skal have tre søjler. Hver søjle skal bygge på 
de eksisterende europæiske tilsynsudvalg5, dvs. én søjle for bankvirksomhed (ESA 
Bankvæsen), én søjle for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (ESA 

                                               
1 EFT C 40 af 7.2.2001, s. 453.
2 EUT C 25E af 29.1.2004, s. 394.
3 Ikke offentliggjort i EUT.
4 EUT C 9E af 15.1.2010, s. 48.
5 Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).
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Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og én søjle for 
værdipapirtilsynsmyndigheden (ESA Værdipapirer og Markeder), og "Det Fælles Udvalg 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder" skal sikre passende konsolideret regulering af og 
tilsyn med de europæiske finansielle markeder.

– oprette et europæisk råd for systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere 
potentielle trusler mod den finansielle stabilitet som følge af makroøkonomiske 
udviklinger og udviklingen inden for det finansielle system som helhed. Til dette formål vil 
ESRB etablere et system for tidlig varsling af systemiske risici, som måtte være under 
opsejling, og om nødvendigt fremsætte anbefalinger til tiltag med henblik på at imødegå 
disse risici1. 

Ifølge Domstolen2 er EF-traktatens artikel 95 (nu artikel 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde) om vedtagelse af foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og virkemåde, et passende retsgrundlag for oprettelse af et 
"fællesskabsorgan, der har til opgave at bidrage til gennemførelsen af en 
harmoniseringsproces", når der er tæt sammenhæng mellem de opgaver, et sådant organ 
pålægges, og emnet for de retsakter, der skaber tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser.

Disse lovforslag blev den 26. oktober 2009 efterfulgt af et første omnibusdirektiv om ændring 
af 11 direktiver med henblik på en mere præcis beskrivelse af det foreslåede tilsynssystems 
opgaver. Der skulle i løbet af de næste måneder komme endnu et omnibusdirektiv med 
henblik på at afslutte manøvren.

                                               
1  Det bør bemærkes, at denne begrundelse fokuserer på forslagene om at etablere det europæiske 
finanstilsynssystem ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg til europæiske 
tilsynsmyndigheder. Forslaget om oprettelse af ESRB er genstand for en separat begrundelse.
2 Jf. Domstolens dom i sag C-217/04, præmis 44. 


