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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 
Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet
(KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0502),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0168/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för rättsliga frågor, budgetutskottet och utskottet för konstitutionella frågor 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av en europeisk försäkrings-

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (försäkringar och
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och tjänstepensionsmyndighet tjänstepensioner)
(Denna ändring är tillämplig på hela 
rättsakten.)

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Långt innan den finansiella krisen 
uppstod lyfte parlamentet regelbundet 
fram behovet av att skapa lika villkor för 
alla berörda parter på unionsnivå 
samtidigt som man erinrade om de stora 
bristerna när det gäller EU:s övervakning 
av alltmer integrerade finansiella 
marknader (se José Manuel 
García-Margallo y Marfils betänkande 
om kommissionens meddelande om att 
genomföra handlingsramen för 
finansmarknaderna: en handlingsplan 
(2000)1, Ieke van den Burgs betänkande 
om tillsynsregler i Europeiska unionen 
(2002)2, Ieke van den Burgs betänkande 
om politiken på området finansiella 
tjänster (2005-2010) – vitbok (2007)3 och 
Ieke van den Burgs och Daniel Daianus 
betänkande med rekommendationer till 
kommissionen om Lamfalussy-
uppföljning – Framtida 
övervakningsstruktur (2008)4). Se 
dessutom också Skinner –
Solvens II-betänkande (2009) och Gauzès 
– förordningen om 
kreditvärderingsinstitut (2009).
_______________
1 EUT C 40, 7.2.2001, s. 453.
2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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4 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I en rapport som, på begäran av 
kommissionen, offentliggjordes den 
25 februari 2009 av en expertgrupp på hög 
nivå med Jacques de Larosière som 
ordförande drogs slutsatsen att ramarna för 
tillsynen behövde stärkas för att minska 
risken för ytterligare finanskriser och 
skadeverkningarna av kriser som trots detta 
kan komma att inträffa. Långtgående
reformer rekommenderades av 
tillsynsstrukturen för den finansiella 
sektorn i Europa. Expertgruppen fann 
också att ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn borde inrättas. Det skulle 
omfatta tre europeiska tillsynsmyndigheter: 
en för försäkrings- och tjänstepensions-
sektorn, en för banksektorn och en för 
värdepapperssektorn. Dessutom borde ett 
europeiskt systemriskråd inrättas.

(2) I en rapport som, på begäran av 
kommissionen, offentliggjordes den 
25 februari 2009 av en expertgrupp på hög 
nivå med Jacques de Larosière som 
ordförande drogs slutsatsen att ramarna för 
tillsynen behövde stärkas för att minska 
risken för ytterligare finanskriser och 
skadeverkningarna av kriser som trots detta 
kan komma att inträffa. Reformer 
rekommenderades av tillsynsstrukturen för 
den finansiella sektorn i Europa. 
Expertgruppen fann också att ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn borde inrättas. 
Det skulle omfatta tre europeiska 
tillsynsmyndigheter: en för försäkrings-
och tjänstepensionssektorn, en för 
banksektorn och en för 
värdepapperssektorn. Dessutom borde ett 
europeiskt systemriskråd inrättas. 
Rekommendationerna i rapporten 
utgjorde den lägsta förändringsnivå som 
experterna ansåg nödvändig för att 
undvika en liknande kris i framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I sitt meddelande av den 4 mars 2009 
med titeln Främja återhämtning i Europa 
föreslog kommissionen att utkast till 
lagstiftning om inrättande av ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn skulle tas fram 
och i meddelandet av den 27 maj 2009, 
Den finansiella tillsynen i Europa, 
presenterades närmare hur strukturen för 
ett sådant nytt tillsynssystem skulle kunna 
utformas.

(3) I sitt meddelande av den 4 mars 2009 
med titeln Främja återhämtning i Europa 
föreslog kommissionen att utkast till 
lagstiftning om inrättande av ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn skulle tas fram 
och i meddelandet av den 27 maj 2009, 
Den finansiella tillsynen i Europa, 
presenterades närmare hur strukturen för 
ett sådant nytt tillsynssystem skulle kunna 
utformas. I meddelandet tas inte alla 
rekommendationer upp som gjordes i 
Larosière-rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Gemenskapen har nått gränsen för vad 
som kan åstadkommas med oförändrad 
status för kommittéerna för europeiska 
tillsynsmyndigheter, dvs. med en ställning 
som rådgivande organ för kommissionen. 
Gemenskapen kan inte fortsatt acceptera en 
situation där det inte finns någon 
mekanism för att säkerställa att de 
nationella tillsynsorganen kommer fram till 
bästa möjliga beslut inom tillsynen över 
gränsöverskridande institut i de fall då 
samarbetet och informationsutbytet mellan 
de nationella tillsynsorganen är 
otillfredsställande, då gemensamma 
åtgärder av de nationella myndigheterna 
kräver komplicerade arrangemang för att ta 
hänsyn till en mängd skiftande reglerings-

(6) Gemenskapen har nått gränsen för vad 
som kan åstadkommas med oförändrad 
status för kommittéerna för europeiska 
tillsynsmyndigheter, dvs. med en ställning 
som rådgivande organ för kommissionen. 
Unionen kan inte fortsatt acceptera en 
situation där det inte finns någon 
mekanism för att säkerställa att de 
nationella tillsynsorganen kommer fram till 
bästa möjliga beslut inom tillsynen över
gränsöverskridande institut i de fall då 
samarbetet och informationsutbytet mellan 
de nationella tillsynsorganen är 
otillfredsställande, då gemensamma 
åtgärder av de nationella myndigheterna 
kräver komplicerade arrangemang för att ta 
hänsyn till en mängd skiftande reglerings 
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och tillsynsordningar och då nationella 
lösningar ofta är det enda framkomliga 
alternativet för att åtgärda problem med 
EU-dimensioner när olika tolkningar görs 
av samma rättsakt. Det nya europeiska 
tillsynssystemet (ESFS) bör utformas så att 
dessa brister undanröjs, och det bör vara 
anpassat till målet att skapa en stabil inre 
marknad för finansiella tjänster inom EU 
och binda samman de nationella 
tillsynsmyndigheterna i ett starkt EU-nät.

och tillsynsordningar och då nationella 
lösningar ofta är det enda framkomliga 
alternativet för att åtgärda problem med 
EU-dimensioner när olika tolkningar görs 
av samma rättsakt. Det nya europeiska 
tillsynssystemet (ESFS), som ska döpas 
om till europeiska systemet för finansiell 
tillsyn, bör utformas så att dessa brister 
undanröjs, och det bör vara anpassat till 
målet att skapa en stabil inre marknad för 
finansiella tjänster inom EU och binda 
samman de nationella 
tillsynsmyndigheterna i ett starkt EU-nät.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ESFS bör vara ett nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den dagliga tillsynen 
över finansiella institut ligga kvar på 
nationell nivå och tilldelar 
tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen 
över gränsöverskridande företagsgrupper. 
Man bör också skapa större harmonisering 
och enhetlighet i tillämpningen av 
bestämmelserna om finansiella institut och 
marknader i hela gemenskapen. En 
europeisk myndighet bör inrättas, 
samtidigt med motsvarande myndigheter 
för tillsyn över försäkringar och 
tjänstepensioner respektive värdepapper 
och marknader (nedan kallade de 
europeiska tillsynsmyndigheterna). 

(7) Det europeiska systemet för finansiell 
tillsyn bör vara ett nätverk för 
tillsynsmyndigheter på nationell nivå och 
EU-nivå som låter den dagliga tillsynen 
över finansiella institut ligga kvar på 
nationell nivå och tilldelar 
tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen 
över gränsöverskridande företagsgrupper. 
Man bör också skapa större harmonisering 
och enhetlighet i tillämpningen av 
bestämmelserna om finansiella institut och 
marknader i hela unionen. En europeisk 
tillsynsmyndighet (försäkringar och 
tjänstepensioner) bör inrättas, tillsammans 
med en europeisk tillsynsmyndighet 
(bankverksamhet) och en europeisk 
tillsynsmyndighet (värdepapper och 
marknader) liksom en europeisk 
tillsynsmyndighet (gemensam kommitté). 
(Ändringarna i myndigheternas namn ska 
göras i hela rättsakten.)

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De europeiska tillsynsmyndigheterna
bör ersätta europeiska 
banktillsynskommittén (CEBS), inrättad 
genom kommissionens beslut 
2009/78/EG, kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar 
och tjänstepensioner (CEIOPS), inrättad 
genom kommissionens beslut 2009/79/EG,
och europeiska 
värdepappers-tillsynskommittén (CESR), 
inrättad genom kommissionens beslut 
2009/77/EG och överta alla dessa
kommittéers uppgifter och befogenheter. 
Varje myndighets behörighetsområde bör 
definieras tydligt. Om så krävs av 
institutionella skäl eller på grund av dess 
ansvar enligt fördraget, bör även 
kommissionen ingå i nätverket av 
tillsynsmyndigheter.

(8) Den europeiska tillsynsmyndigheten
(försäkringar och tjänstepensioner)
(myndigheten) bör ersätta kommittén för 
europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner 
(CEIOPS), inrättad genom kommissionens 
beslut 2009/79/EG och överta alla 
kommitténs uppgifter och befogenheter. 
Varje myndighets behörighetsområde bör 
definieras tydligt. Om så krävs av 
institutionella skäl eller på grund av dess 
ansvar enligt fördraget, bör även 
kommissionen ingå i nätverket av 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (nedan 
kallad (den europeiska) myndigheten) bör 
agera i syfte att förbättra den inre 
marknadens funktion, bland annat genom 
att säkerställa en hög grad av effektiv och 
konsekvent reglering och tillsyn med 
beaktande av samtliga medlemsstaters 

(9) Myndigheten bör agera i syfte att 
förbättra den inre marknadens funktion, 
bland annat genom att säkerställa en hög 
grad av effektiv och konsekvent reglering 
och tillsyn med beaktande av samtliga 
medlemsstaters specifika intressen, 
förebygga regelarbitrage och säkerställa 
likvärdiga konkurrensvillkor, skydda
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specifika intressen till skydd för
försäkringstagare och andra förmånstagare, 
för att se till att de finansiella marknaderna 
med bevarad integritet fungerar korrekt och 
effektivt, skydda det finansiella systemets 
stabilitet och stärka den internationella 
samordningen mellan 
tillsynsmyndigheterna till gagn för 
ekonomin som helhet, däribland de 
finansiella instituten och andra intressenter, 
konsumenter och arbetstagare. För att 
myndigheten ska kunna förverkliga sina 
syften är det lämpligt och nödvändigt att 
den inrättas som ett gemenskapsorgan som 
är en i rättsligt, administrativt och 
finansiellt avseende självständig juridisk 
person.

försäkringstagare och andra förmånstagare, 
se till att de finansiella marknaderna med 
bevarad integritet fungerar korrekt och 
effektivt, skydda det finansiella systemets 
stabilitet och stärka den internationella 
samordningen mellan 
tillsynsmyndigheterna, samtidigt som man 
beaktar behovet av utökad konkurrens 
och innovation på den inre marknaden 
och garanterar global konkurrenskraft,
till gagn för ekonomin som helhet, 
däribland de finansiella instituten och 
andra intressenter, konsumenter och 
arbetstagare. För att myndigheten ska 
kunna förverkliga sina syften är det 
lämpligt och nödvändigt att den inrättas 
som ett EU-organ som är en i rättsligt, 
administrativt och finansiellt avseende 
självständig juridisk person.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europeiska gemenskapernas domstol 
har i sin dom av den 2 maj 2006 i 
mål C-217/04 (Förenade kungariket mot 
Europaparlamentet och rådet) fastslagit att 
artikel 95 i fördraget om beslut om åtgärder 
för tillnärmning av bestämmelser i lagar 
och andra författningar som syftar till att 
upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera utgör lämplig rättslig grund för att 
inrätta ett ”gemenskapsorgan, vars syfte är 
att bidra till genomförandet av en 
harmoniseringsprocess” när de uppgifter 
som tilldelas ett sådant organ har ett nära 
samband med de områden som rättsakterna 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar avser. 
Myndighetens syfte och uppgifter – att 

(10) Europeiska gemenskapernas domstol 
har i sin dom av den 2 maj 2006 i 
mål C-217/04 (Förenade kungariket mot 
Europaparlamentet och rådet) fastslagit att 
artikel 95 i fördraget om beslut om åtgärder 
för tillnärmning av bestämmelser i lagar 
och andra författningar som syftar till att 
upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera (nu artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) utgör 
lämplig rättslig grund för att inrätta ett 
”gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra 
till genomförandet av en 
harmoniseringsprocess” när de uppgifter 
som tilldelas ett sådant organ har ett nära 
samband med de områden som rättsakterna 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
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bistå de nationella tillsynsmyndigheterna 
med att säkerställa en konsekvent tolkning 
och tillämpning av 
gemenskapsbestämmelserna och bidra till 
att skapa den finansiella stabilitet som 
krävs för finansiell integrering – står i nära 
samband med målen för gemenskapens
regelverk på området för finansiella 
tjänster. Myndigheten bör därför inrättas 
med artikel 95 i fördraget som rättslig 
grund.

och andra författningar avser. 
Myndighetens syfte och uppgifter – att 
bistå de nationella tillsynsmyndigheterna 
med att säkerställa en konsekvent tolkning 
och tillämpning av EU-bestämmelserna
och bidra till att skapa den finansiella 
stabilitet som krävs för finansiell 
integrering – står i nära samband med 
målen för EU:s regelverk på området för 
finansiella tjänster. Myndigheten bör därför 
inrättas med artikel 114 i fördraget som 
rättslig grund.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av 
försäkringstagare, andra förmånstagare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter ett 
avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa 
förslag till tekniska standarder i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen för att 
göra dem rättsligt bindande. Förslagen till 
tekniska standarder måste antas av 
kommissionen. De bör ändras till exempel 
om de är oförenliga med 

(13) Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av 
försäkringstagare, andra förmånstagare och 
konsumenter i hela EU. Eftersom 
myndigheten är ett organ som besitter ett 
avancerat kunnande på det specifika 
området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör få behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt när det gäller tekniska 
standarder för finansiella tjänster.
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gemenskapslagstiftningen, inte iakttar 
proportionalitets-principen eller strider 
mot de grundläggande principer för den 
inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i gemenskapens 
regelverk för finansiella tjänster. För att 
säkerställa ett smidigt och snabbt 
antagnings-förfarande för dessa 
standarder bör kommissionen ges en 
tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommitté-förfaranden anta 
genomförande-åtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder förutsätter 
inga politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna ges av 
gemenskapsrättsakter som antagits på 
nivå 1. Att det är myndigheten som 
utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt till 
vara. 

(14) Kommissionen bör godkänna dessa 
förslag till tekniska standarder för att 
göra dem rättsligt bindande. Den kan 
välja att förkasta dem helt eller delvis om 
till exempel förslagen till tekniska 
standarder är oförenliga med 
EU:s lagstiftning, inte iakttar 
proportionalitetsprincipen eller strider 
mot de grundläggande principer för den 
inre marknaden för finansiella tjänster 
som kommer till uttryck i Europeiska 
unionens lagstiftning för finansiella 
tjänster. För att säkerställa ett smidigt och 
snabbt antagningsförfarande för dessa 
standarder bör kommissionen ges en 
tidsfrist för sitt beslut att godkänna, delvis 
godkänna eller förkasta dem. Det 
förfarande för utarbetande av tekniska 
standarder som föreskrivs i denna 
förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder förutsätter 
inga politiska beslut, och ramar för 
innehållet i standarderna ges av 
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EU-rättsakter som antagits på nivå 1. Att 
det är myndigheten som utarbetar förslagen 
till standarder säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt till 
vara. 

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) På områden som inte omfattas av 
tekniska standarder bör myndigheten ha 
befogenhet att utfärda icke-bindande 
riktlinjer och rekommendationer om 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa överblickbarhet och öka 
överensstämmelsen med dessa riktlinjer 
och rekommendationer i de nationella 
tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa 
vara skyldiga att lämna en motivering i de 
fall då de inte följer riktlinjer eller 
rekommendationer.

(15) På områden som inte omfattas av 
tekniska standarder bör myndigheten ha 
befogenhet att utfärda icke-bindande 
riktlinjer och rekommendationer om 
tillämpningen av EU-lagstiftningen. För att 
säkerställa överblickbarhet och öka 
överensstämmelsen med dessa riktlinjer 
och rekommendationer i de nationella 
tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa 
vara skyldiga att offentligt lämna en 
motivering i de fall då de inte följer 
riktlinjer eller rekommendationer för att 
vara helt transparenta gentemot 
marknadsaktörerna. På områden som inte 
omfattas av tekniska standarder bör 
myndigheten fastställa och sprida bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Om den nationella myndigheten inte (18) Om den nationella myndigheten inte 
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följer rekommendationen, bör 
kommissionen ha befogenhet att rikta ett 
beslut till den nationella 
tillsynsmyndigheten i fråga för att 
säkerställa att gemenskapslagstiftningen 
iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig 
effekt och kunna åberopas inför nationella 
domstolar och myndigheter och 
genomdrivas i enlighet med artikel 226 i 
fördraget. 

följer rekommendationen inom en månad 
från att ha mottagit den, bör 
kommissionen kunna rikta ett beslut till 
den nationella tillsynsmyndigheten i fråga 
för att säkerställa att 
gemenskapslagstiftningen iakttas. Detta 
beslut ska ha direkt rättslig effekt och 
kunna åberopas inför nationella domstolar 
och myndigheter och genomdrivas i 
enlighet med artikel 258 i fördraget. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i gemenskapen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför 
kunna kräva att nationella 
tillsynsmyndigheter ska vidta specifika 
åtgärder för att undanröja ett omedelbart 
hot. Eftersom avgörandet av om ett 
omedelbart hot föreligger är förenat med 
ett betydande tolkningsutrymme, bör
befogenheten därvid överlåtas till 
kommissionen. För att säkerställa att 
reaktioner på hotbilder blir effektiva bör 
myndigheten, i händelse av att de 
nationella tillsynsmyndigheterna underlåter 
att agera, ha befogenhet att som en sista 
utväg anta beslut riktade direkt till 
finansiella institut på områden av 
gemenskapslagstiftningen som är direkt 
tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens 
verkningar och återställa förtroendet på 
marknaderna. 

(20) Allvarliga hot mot de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i det 
finansiella systemet i unionen kräver 
snabba och samfällda reaktioner på 
EU-nivå. Myndigheten bör därför kunna 
kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska 
vidta specifika åtgärder för att undanröja 
ett omedelbart hot. 
Europeiska systemriskrådet bör fastställa 
när ett omedelbart hot föreligger. 
Kommissionen bör förklara att ett hot 
föreligger på rekommendation från 
Europeiska systemriskrådet. För att 
säkerställa att reaktioner på hotbilder blir 
effektiva bör myndigheten, i händelse av 
att de nationella tillsynsmyndigheterna 
underlåter att agera, ha befogenhet att som 
en sista utväg anta beslut riktade direkt till 
finansiella institut på områden av 
EU-lagstiftningen som är direkt tillämpliga 
på dem i syfte att mildra krisens verkningar 
och återställa förtroendet på marknaderna. 

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Delegering av uppgifter och ansvar 
kan bidra positivt till tillsynsnätverkens 
funktion genom att dubbelarbete i 
tillsynsarbetet undviks och genom det 
ökade inslaget av samarbete. Därigenom 
effektiviseras tillsynsprocessen och 
belastningen på de finansiella instituten 
minskas. I förordningen bör därför den 
rättsliga grunden för sådan delegering klart 
anges. Delegering av uppgifter innebär att 
uppgifterna utförs av en annan 
tillsynsmyndighet än den ansvariga 
myndigheten, samtidigt som ansvaret för 
tillsynsbesluten ligger kvar hos den 
delegerande myndigheten. Genom 
delegering av ansvar ska en nationell 
tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, 
kunna besluta i ett visst tillsynsärende i 
eget namn i en annan nationell 
tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering 
bör styras av principen att behörigheten bör 
tilldelas en myndighet som har goda 
förutsättningar att vidta åtgärder i ett 
enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att 
överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal-
eller diversifieringsfördelar, undvika att 
splittra upp tillsynen över företagsgrupper 
och på bästa sätt utnyttja de olika slag av 
teknisk expertis som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. I 
gemenskapslagstiftning på området kan 
principerna för överenskommelser om 
överflyttning av ansvar komma att 
ytterligare specificeras. Myndigheten bör 
med alla lämpliga medel underlätta 
överenskommelser om delegering mellan 
nationella tillsynsmyndigheter. Den bör 
underrättas i förväg om planerade 
överenskommelser om delegering så att 

(23) Delegering av uppgifter och ansvar 
kan bidra positivt till tillsynsnätverkens 
funktion genom att dubbelarbete i 
tillsynsarbetet undviks och genom det 
ökade inslaget av samarbete. Därigenom 
effektiviseras tillsynsprocessen och 
belastningen på de finansiella instituten 
minskas. I förordningen bör därför den 
rättsliga grunden för sådan delegering klart 
anges. Delegering av uppgifter innebär att 
uppgifterna utförs av en annan 
tillsynsmyndighet än den ansvariga 
myndigheten, samtidigt som ansvaret för 
tillsynsbesluten ligger kvar hos den 
delegerande myndigheten. Genom 
delegering av ansvar ska en nationell 
tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, 
kunna besluta i ett visst tillsynsärende i 
eget namn i en annan nationell 
tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering 
bör styras av principen att behörigheten bör 
tilldelas en myndighet som har goda 
förutsättningar att vidta åtgärder i ett 
enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att 
överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal-
eller diversifieringsfördelar, undvika att 
splittra upp tillsynen över företagsgrupper 
och på bästa sätt utnyttja de olika slag av 
teknisk expertis som finns hos de 
nationella tillsynsmyndigheterna. I 
EU-lagstiftning på området kan principerna 
för överenskommelser om överflyttning av 
ansvar komma att ytterligare specificeras. 
Myndigheten bör med alla lämpliga medel 
underlätta och övervaka 
överenskommelser om delegering mellan 
nationella tillsynsmyndigheter. Den bör 
underrättas i förväg om planerade 
överenskommelser om delegering så att 
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den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. 
Den bör också centralt svara för 
offentliggörandena av sådana 
överenskommelser så att alla berörda parter 
utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och 
överblickbar information om sådana 
överenskommelser.

den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. 
Den bör också centralt svara för 
offentliggörandena av sådana 
överenskommelser så att alla berörda parter 
utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och 
överblickbar information om sådana 
överenskommelser. Den bör fastställa och 
sprida bästa praxis när det gäller 
delegering och överenskommelser om 
delegering.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kollegiala utvärderingar är ett 
lämpligt och effektivt medel för att främja 
enhetlighet inom de finansiella 
tillsynsnätverken Myndigheten bör därför 
utveckla en metodik för sådana 
utvärderingar och genomföra dem 
regelbundet. Utvärderingarna bör inte
endast inriktas på konvergens i 
tillsynspraxis utan också på 
tillsynsorganens kapacitet att nå hög 
kvalitet i verksamheten och på de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
oberoende.

(25) Kollegiala utvärderingar är ett 
lämpligt och effektivt medel för att främja 
enhetlighet inom de finansiella 
tillsynsnätverken Myndigheten bör därför 
utveckla en metodik för sådana 
utvärderingar och genomföra dem 
regelbundet. Utvärderingarna bör inte 
endast inriktas på konvergens i 
tillsynspraxis utan också på 
tillsynsorganens kapacitet att nå hög 
kvalitet i verksamheten och på de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
oberoende. Resultatet av kollegiala 
utvärderingar bör offentliggöras och 
bästa praxis bör fastställas och också 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Myndigheten bör aktivt främja 
samordnade reaktioner från 
gemenskapsmyndigheterna, särskilt när en 
ogynnsam utveckling kan komma att 
äventyra de finansiella marknadernas 
integritet och korrekta funktion eller 
stabiliteten i det finansiella systemet inom 
gemenskapen. Utöver sina befogenheter för 
åtgärder i brådskande situationer bör den 
därför anförtros en allmänt samordnande 
funktion inom det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn. Att få all relevant 
information att snabbt och effektivt 
cirkulera mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna bör höra till 
myndighetens centrala uppgifter.

(26) Myndigheten bör aktivt främja 
samordnade reaktioner från 
EU-myndigheterna, särskilt för att 
garantera de finansiella marknadernas 
integritet och korrekta funktion eller 
stabiliteten i det finansiella systemet inom 
unionen. Utöver sina befogenheter för 
åtgärder i brådskande situationer bör den 
därför anförtros en allmänt samordnande 
funktion inom det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn. Att få all relevant 
information att snabbt och effektivt 
cirkulera mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna bör höra till 
myndighetens centrala uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att bevara den finansiella 
stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt 
skede identifiera gräns- och 
sektorövergripande trender och potentiella 
risker och sårbara punkter med ursprung i 
den mikroprudentiella nivån. Myndigheten 
bör övervaka och bedöma sådan utveckling 
inom sitt behörighetsområde och 
regelbundet och då omständigheterna så 
kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet om omständigheter av 

(27) För att bevara den finansiella 
stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt 
skede identifiera gräns- och 
sektorövergripande trender och potentiella 
risker och sårbara punkter med ursprung i 
den mikroprudentiella nivån. Myndigheten 
bör övervaka och bedöma sådan utveckling 
inom sitt behörighetsområde och 
regelbundet och då omständigheterna så 
kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet om omständigheter av 
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betydelse. Myndigheten bör också 
samordna stresstester inom hela 
gemenskapen för att bedöma de finansiella 
institutens förmåga att stå emot en 
ogynnsam marknadsutveckling och 
säkerställa att så enhetliga metoder som 
möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester.

betydelse. Myndigheten bör också initiera 
och samordna stresstester inom hela 
Europeiska unionen för att bedöma de 
finansiella institutens förmåga att stå emot 
en ogynnsam marknadsutveckling och 
säkerställa att så enhetliga metoder som 
möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester. I syfte att få vägledning för 
att utföra sina arbetsuppgifter, bör 
myndigheten företa en ekonomisk analys 
av marknaderna och inverkan av 
potentiella marknadsutvecklingstendenser 
på dessa.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till de finansiella 
tjänsternas globala omfattning och de 
internationella standardernas ökade 
betydelse bör myndigheten verka för dialog 
och samarbete med tillsynsmyndigheter 
utanför gemenskapen. Den ska fullt ut 
respektera EU-institutionernas gällande 
uppgifter och behörighetsområden i 
förhållande till myndigheter utanför 
gemenskapen och i internationella 
sammanhang.

(28) Med hänsyn till de finansiella 
tjänsternas globala omfattning och de 
internationella standardernas ökade 
betydelse bör myndigheten företräda 
Europeiska unionen i dialog och 
samarbete med tillsynsmyndigheter utanför 
unionen. Nationella behöriga myndigheter 
kan fortsätta att bidra till forum som 
gäller nationella frågor och frågor som är 
relevanta då de är de ledande 
tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegiet.

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Ett nära samarbete mellan 
myndigheten och Europeiska 
systemriskrådet är av väsentlig betydelse 
för att detta ska kunna fungera med all 
önskvärd effektivitet och för uppföljningen 
av dess varningar och rekommendationer. 
Myndigheten bör utbyta all relevant 
information med 
Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om 
enskilda företag bör lämnas ut endast om 
begäran åtföljs av en skälig motivering. 
Myndigheten bör se till att en uppföljning 
görs när den har tagit emot varningar eller 
rekommendationer som Europeiska 
systemriskrådet riktat till den eller till 
någon nationell myndighet.

(31) Ett nära samarbete mellan 
myndigheten och Europeiska 
systemriskrådet är av väsentlig betydelse 
för att detta ska kunna fungera med all 
önskvärd effektivitet och för uppföljningen 
av dess varningar och rekommendationer. 
Myndigheten och 
Europeiska systemriskrådet bör utbyta all 
relevant information. Uppgifter om 
enskilda företag bör lämnas ut endast om 
begäran åtföljs av en skälig motivering. 
Myndigheten bör i förekommande fall se 
till att en uppföljning görs när den har tagit 
emot varningar eller rekommendationer 
som Europeiska systemriskrådet riktat till 
den eller till någon nationell myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I tillämpliga fall bör myndigheten 
samråda med berörda parter om tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer och ge dem skälig 
möjlighet att yttra sig om föreslagna 
åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en 
intressentgrupp för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
inrättas i detta syfte med en välavvägd 
fördelning av företrädare för gemenskapens
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
samt tjänstepensionsfonder (och även i 
lämplig utsträckning institutionella 

(32) Myndigheten bör samråda med 
berörda parter om tekniska standarder, 
riktlinjer och rekommendationer och ge 
dem skälig möjlighet att yttra sig om 
föreslagna åtgärder. Innan myndigheten 
antar förslag till tekniska standarder, 
riktlinjer och rekommendationer, bör 
denna genomföra en konsekvensanalys
för att garantera att de bästa metoderna 
för en högkvalitativ reglering används. 
För att tillhandahålla ett effektivt externt 
bistånd bör en intressentgrupp för 
försäkring, återförsäkring och 
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investerare och andra finansiella institut 
som själva utnyttjar försäkringstjänster) 
och dessas anställda samt konsumenter 
och andra icke-professionella utnyttjare av 
försäkrings-, återförsäkrings- och 
tjänstepensionstjänster, däribland också 
små och medelstora företag. 
Intressentgruppen för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
bör arbeta aktivt som en förmedlande länk 
för andra grupper av användare av 
finansiella tjänster som inrättats av 
kommissionen eller på annat sätt enligt 
gemenskapslagstiftningen.

tjänstepensionsfonder inrättas med en 
välavvägd fördelning av företrädare för 
unionens försäkrings- och 
återförsäkringsföretag,
försäkringsförmedlare samt 
tjänstepensionsfonder (och även i lämplig 
utsträckning institutionella investerare och 
andra finansiella institut som själva 
utnyttjar försäkringstjänster), 
fackföreningar, akademiker samt 
konsumenter och andra icke-professionella 
utnyttjare av försäkrings-, återförsäkrings-
och tjänstepensionstjänster, däribland 
också små och medelstora företag. 
Intressentgruppen för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
bör arbeta aktivt som en förmedlande länk 
för andra grupper av användare av 
finansiella tjänster som inrättats av 
kommissionen eller på annat sätt enligt 
EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna har ett centralt 
ansvar inom krishanteringen för att bevara 
den finansiella stabiliteten, bland annat när 
det gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan 
åberopa denna skyddsklausul och i sista 
instans begära att Europeiska unionens råd 
ska besluta i ärendet. Det är lämpligt att 

(33) Medlemsstaterna har ett centralt 
ansvar för att samordna krishanteringen 
och för att bevara den finansiella 
stabiliteten i krissituationer, bland annat 
när det gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan 
åberopa denna skyddsklausul och i sista 
instans begära att Europeiska unionens råd 
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rådet ges uppgifter i sådana frågor med 
hänsyn till medlemsstaternas särskilda 
ansvar i sådana frågor.

ska besluta i ärendet. Det är lämpligt att 
rådet ges uppgifter i sådana frågor med 
hänsyn till medlemsstaternas särskilda 
ansvar i sådana frågor.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Om en medlemsstat skulle åberopa 
skyddsklausulen, bör Europaparlamentet 
informeras på samma gång som 
myndigheten, rådet och kommissionen, 
dock utan att det påverkar 
medlemsstaternas särskilda ansvar i 
krissituationer. Dessutom bör 
medlemsstaten förklara varför den 
åberopat skyddsklausulen. Myndigheten 
bör, i samarbete med kommissionen, 
fastställa vilka åtgärder som därefter ska 
vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) En tillsynsstyrelse, bestående av 
cheferna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna på det respektive 
området i varje medlemsstat under ledning 
av myndighetens ordförande, bör vara 
myndighetens huvudsakliga beslutsfattande 
organ. Företrädare för kommissionen, 
Europeiska systemriskrådet och de båda 

(35) En tillsynsstyrelse, bestående av 
cheferna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna på det respektive 
området i varje medlemsstat under ledning 
av myndighetens ordförande, bör vara 
myndighetens huvudsakliga beslutsfattande 
organ. Företrädare för kommissionen, 
Europeiska systemriskrådet, 



PR\803318SV.doc 23/79 PE438.410v01-00

SV

andra europeiska tillsynsmyndigheterna
bör delta som observatörer. Ledamöterna i 
tillsynsstyrelsen bör handla oberoende och 
uteslutande i gemenskapens intressen. För 
handlingar av allmän natur, däribland 
sådana som rör antagande av tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer samt budgetfrågor är 
det lämpligt att tillämpa fördragets 
bestämmelser om kvalificerad majoritet, 
medan vid alla andra beslut enkel majoritet 
bland ledamöterna bör vara tillräckligt. 
Ärenden som rör lösning av tvister mellan 
nationella myndigheter bör bedömas av en 
begränsad panel.

Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) och 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) bör delta 
som observatörer. Ledamöterna i 
tillsynsstyrelsen bör handla oberoende och 
uteslutande i unionens intressen. För 
handlingar av allmän natur, däribland 
sådana som rör antagande av tekniska 
standarder, riktlinjer och 
rekommendationer samt budgetfrågor är 
det lämpligt att tillämpa fördragets 
bestämmelser i artikel 16 om kvalificerad 
majoritet, medan vid alla andra beslut 
enkel majoritet bland ledamöterna bör vara 
tillräckligt. Ärenden som rör lösning av 
tvister mellan nationella myndigheter bör 
bedömas av en begränsad panel.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) En ordförande på heltid, vald av 
tillsynsstyrelsen efter öppet 
uttagningsförfarande, bör företräda 
myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

(37) En ordförande på heltid, vald av 
Europaparlamentet efter ett öppet 
uttagningsförfarande som sköts av 
kommissionen och där denna sedan 
upprättar en förslagslista, bör företräda 
myndigheten. Förvaltningen av 
myndigheten bör anförtros en verkställande 
direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt 
delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas 
sammanträden.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att säkerställa enhetlighet över 
sektorsgränserna i de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta 
nära inom ramen för en gemensam 
kommitté för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och i tillämpliga fall 
anta gemensamma ståndpunkter. De 
europeiska tillsynsmyndigheternas
gemensamma kommitté bör överta alla 
funktioner från gemensamma kommittén 
för finansiella konglomerat. I tillämpliga 
fall bör handlingar som ligger inom 
behörighetsområdet för 
Europeiska bankmyndigheten eller 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten antas parallellt av 
berörda europeiska tillsynsmyndigheter.

(38) För att säkerställa enhetlighet över 
sektorsgränserna i de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta 
nära genom de europeiska 
tillsynsmyndigheternas (gemensamma 
kommitté) (”den gemensamma 
kommittén”) och i tillämpliga fall anta 
gemensamma ståndpunkter. Den 
gemensamma kommittén bör samordna
arbetsuppgifterna för de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna i förhållande till
finansiella konglomerat. I tillämpliga fall 
bör handlingar som ligger inom 
behörighetsområdet för 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) eller 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) antas 
parallellt av berörda europeiska 
tillsynsmyndigheter. Den gemensamma 
kommittén kommer att för ett år i taget 
ledas av respektive ordförande för de tre 
europeiska tillsynsmyndigheterna. 
Ordföranden för den gemensamma 
kommittén bör också vara vice ordförande 
för Europeiska systemriskrådet. Den 
gemensamma kommittén ska ha ett 
permanent sekretariat med personal som 
avdelats från de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna för att möjliggöra 
informellt informationsutbyte och 
utvecklande av en gemensam arbetskultur 
inom de tre europeiska
tillsynsmyndigheterna. 

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att garantera myndigheten
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella 
tillsynsmyndigheterna och från Europeiska 
unionens allmänna budget. I fråga om 
bidragen från gemenskapen bör 
gemenskapens budgetförfarande tillämpas. 
Revisionen av räkenskaperna bör göras av 
revisionsrätten.

(40) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
från Europeiska unionens allmänna budget
samt eventuella avgifter som betalas till 
myndigheten i de fall som specificeras i de 
relevanta instrumenten i Europeiska 
unionens lagstiftning. I fråga om bidragen 
från unionen bör EU:s budgetförfarande 
tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör 
göras av revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter, däribland 
befogenheten enligt artikel 226 i fördraget 
att säkerställa att gemenskapslagstiftningen
iakttas.

3. Denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter, däribland 
befogenheten enligt artikel 258 i fördraget 
att säkerställa att EU-lagstiftningen iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att (i) få den inre marknaden att fungera 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att (i) få den inre marknaden att fungera 
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bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
försäkringstagare och andra förmånstagare, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
försäkringstagare och andra förmånstagare, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet, v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen, samtidigt som man 
beaktar behovet av att utöka 
konkurrensen och innovationen på den 
inre marknaden och garantera global 
konkurrenskraft samt vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till likvärdiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de EU-rättsakter som avses 
i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att verka för att myndighetens mål 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS) som 
ska fungera som ett nätverk för 
tillsynsorganen så som närmare anges i 
artikel 39.

5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS). 

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten ska 
samarbeta med Europeiska 
systemriskrådet (nedan kallat ESRB) i 
enlighet med artikel 21 i denna 
förordning.

6. Enligt principen om lojalt samarbete i 
artikel 4.3 i EU-fördraget ska parterna 
inom ESFS samarbeta med förtroende 
och full ömsesidig respekt, i synnerhet 
genom att tillse att lämplig och tillförlitlig 
information utbytes.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i Frankfurt. Myndigheten ska ha sitt säte i [...]. 

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 
genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan nationella 
tillsynsmyndigheter, främja inbördes 
överensstämmelse i tillsynskollegiernas 
verksamhet och vidta åtgärder i 

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 
genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan nationella 
tillsynsmyndigheter, garantera inbördes 
överensstämmelse i tillsynskollegiernas 
verksamhet och vidta åtgärder i, bland 
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krissituationer. annat, krissituationer.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Bedöma tillgången till och kvaliteten 
på produkter och tjänster på försäkrings-
och tjänstepensionsområdet för enskilda 
och företag runt om i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Främja investerarskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Genomföra ekonomiska analyser av 
marknaden för att ge vägledning vid 
utförandet av myndighetens 
arbetsuppgifter.

Or. en



PR\803318SV.doc 29/79 PE438.410v01-00

SV

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fd) Tillhandahålla en databas med 
registrerade marknadsaktörer inom sitt 
behörighetsområde och, då detta 
specificeras i den lagstiftning som avses i 
artikel 1.2, på en central nivå.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Insamla nödvändig information om 
marknadsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till standarder till 
kommissionen för godkännande. 

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder för att komplettera, uppdatera 
och ändra delar som inte är väsentliga för 
de rättsakter som avses i artikel 1.2. De 
tekniska standarderna utgör inga 
strategiska beslut och deras innehåll ska 
begränsas i vanlig lagstiftning. 
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Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat 
de möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget. 

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

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska överlämna sitt förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande och samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet. 

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar. 

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna, delvis 
godkänna eller förkasta det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om sitt beslut och motivera detta. 

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta. 

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av 
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7a–7d, 
avsedda att fastställa de tekniska 
standarder som avses i punkt 1. Dessa 
akter ska antas av kommissionen i form 
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av förordningar eller beslut.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Utövande av delegering

1. Befogenheterna att anta sådana 
tekniska standarder som avses i artikel 7 
ska tilldelas kommissionen på obestämd 
tid, om inte annat föreskrivs i den 
sektorsspecifika lagstiftningen.
2. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artiklarna 7b och 7c.
4. I sin årsrapport ska myndigheten ange 
vilka nationella myndigheter som inte följt 
de tekniska standarderna.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 7 kan återkallas av 
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Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om ett eventuellt 
återkallande av delegering av 
befogenheter, ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen inom rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen 
därtill.
3. I beslutet om återkallande ska skälen 
till återkallandet anges och beslutet ska 
innebära att den delegering av 
befogenheter som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet ska få verkan 
omedelbart eller vid en senare tidpunkt 
som anges i detta. Det ska inte påverka 
giltigheten i delegerade akter som redan 
är i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
fyra månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
kan fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten vid fristens utgång, ska 
akten offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
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kraft på utsatt dag. 
Före fristens utgång och i exceptionella 
och vederbörligen motiverade fall kan 
Europaparlamentet och rådet båda 
informera kommissionen att de inte har 
för avsikt att rikta invändningar mot en 
delegerad akt.  I sådana fall ska den 
delegerade akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft på utsatt dag.
3. Om Europaparlamentet eller rådet gör 
invändningar mot den delegerade akten, 
ska den inte träda i kraft. Den institution 
som gör invändningar ska ange skälen till 
sina invändningar mot den delegerade 
akten.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 7d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7d
Ej godkännande eller delvis godkännande 

av de delegerade akterna
1. Om kommissionen inte eller bara delvis 
godkänner förslaget till tekniska 
standarder, ska kommissionen informera 
myndigheten, Europaparlamentet och 
rådet och ange skälen till detta. 
2. Europaparlamentet och rådet kan 
sammankalla den ansvarige 
kommissionsledamoten och myndighetens 
ordförande inom en månad till ett ad hoc-
sammanträde i Europaparlamentets 
behöriga utskott eller rådets behöriga 
kommitté så att dessa kan lägga fram och 
förklara sina meningsskiljaktigheter. 

Or. en
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Myndigheten ska genomföra öppna 
offentliga samråd med alla aktörer och 
analysera de möjliga kostnaderna och 
fördelarna innan den utfärdar riktlinjer 
och rekommendationer, i linje med 
fastställd bästa praxis bland de nationella 
myndigheterna. Myndigheten ska begära 
ett utlåtande från den intressentgrupp för 
försäkring, återförsäkring och 
tjänstepensionsfonder som avses i 
artikel 22.

Or. en
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
med alla tillgängliga medel söka följa 
dessa riktlinjer och rekommendationer. 

2. Inom två månader från utfärdandet av 
en riktlinje eller en rekommendation ska 
varje nationell tillsynsmyndighet besluta 
huruvida den avser att följa denna
riktlinje eller rekommendation. Om den 
inte avser att följa denna, ska den 
informera myndigheten och ange skälen. 
Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. I sin årsrapport ska myndigheten ange
vilka behöriga myndigheter som inte 
följer de utfärdade riktlinjerna och 
rekommendationerna samt meddela hur 
myndigheten avser att tillse att behöriga 
myndigheter i framtiden kommer att följa 
dess rekommendationer och riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
har tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 

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

tekniska standarder som fastställts i 
enlighet med artikel 7, till exempel genom 
att underlåta att säkerställa att ett finansiellt
institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, 
ska myndigheten kunna utöva de 
befogenheter som anges i punkterna 2, 3 
och 6 i denna artikel. 

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten 
inte har rättat sig efter 
gemenskapslagstiftningen inom en månad 
från mottagandet av den europeiska 
myndighetens rekommendation får 
kommissionen, efter underrättelse från 

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

den nationella tillsynsmyndigheten att 
vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig 
efter EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter ett sådant beslut som avses i 
punkt 4 i denna artikel inom den där 
angivna tidsfristen, och om det är 
nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den 
nationella tillsynsmyndighetens bristande 
iakttagande av gemenskaps-lagstiftningen 
för att upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 

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

artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
EU-lagstiftningen, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den slutsats som ESRB drar ska i 
efterhand bli föremål för en diskussion 
mellan ordföranden för ESRB, 
Europaparlamentet och den behöriga 
kommissionsledamoten och ska få verkan 
så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen kan återkalla sitt 
beslut enligt punkt 1 på rekommendation 
från Europeiska systemriskrådet eller på 
begäran av Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet 
ogillar en annan nationell 
tillsynsmyndighets förfarande, med
avseende på innehållet i en av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av nationella 
tillsynsmyndigheter från mer än en 
medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för 
förlikningen mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna med beaktande av 
eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i 
de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av 
hur komplex och brådskande frågan är. 

2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för 
förlikningen mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna med beaktande av 
eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i 
de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av 
hur komplex och brådskande frågan är. I 
detta läge ska myndigheten agera som 
medlare.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
inte har lyckats nå någon 
överenskommelse, får den europeiska 
myndigheten fatta ett beslut om att lösa 
tvisten och ålägga dem att vidta en 
specifik åtgärd eller avstå från åtgärder i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen. 
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Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Beslut som antagits enligt punkt 4 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.
Alla åtgärder de nationella 
tillsynsmyndigheterna vidtar avseende 
förhållanden som är föremål för ett beslut 
enligt punkterna 3 eller 4 ska vara 
förenliga med dessa beslut.
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Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I sin årsrapport ska myndigheten ange 
tvisterna mellan behöriga myndigheter, de 
överenskommelser som nåtts och de beslut 
som fattats för att lösa sådana tvister.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Lösande av sektorövergripande tvister 

mellan behöriga myndigheter
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén) ska i enlighet 
med artikel 11 lösa tvister som kan uppstå 
mellan behöriga myndigheter som agerar 
enligt artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
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finner lämpligt delta som observatör i 
tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar 
på detta sätt ska den betraktas som 
”nationell tillsynsmyndighet” enligt 
definitionen i relevant lagstiftning och efter 
begäran om detta få all relevant 
information som kommer varje ledamot i 
kollegiet till del. 

finner lämpligt delta i tillsynskollegiernas 
arbete. Då den deltar på detta sätt ska den 
betraktas som ”nationell 
tillsynsmyndighet” enligt definitionen i 
relevant lagstiftning och efter begäran om 
detta få all relevant information som 
kommer varje ledamot i kollegiet till del. 

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE438.410v01-00 46/79 PR\803318SV.doc

SV

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska främja samordnade 
reaktioner från gemenskapen, bland annat 
genom att

Myndigheten ska främja samordnade och 
konsoliderade reaktioner från EU, bland 
annat genom att

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska övervaka och bedöma 
marknadsutvecklingen inom sitt 
behörighetsområde och när så krävs 
underrätta Europeiska bankmyndigheten, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och ESRB samt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om relevanta 
mikroprudentiella tendenser, potentiella 
risker och sårbarheter.

1. Myndigheten ska övervaka och bedöma 
marknadsutvecklingen inom sitt 
behörighetsområde och när så krävs 
underrätta Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet), 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) och ESRB 
samt Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om relevanta 
mikroprudentiella tendenser, potentiella 
risker och sårbarheter.

(Denna ändring är tillämplig på hela 
rättsakten.)

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska särskilt i samarbete med Myndigheten ska i sin analys inkludera 
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ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av de 
finansiella institutens förutsättningar för att 
stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

en ekonomisk analys av marknaderna för 
försäkringar och tjänstepensioner samt 
inverkan av potentiella 
marknadsutvecklingstendenser på dem. 
Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av de 
finansiella institutens förutsättningar för att 
stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska bankmyndigheten respektive 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv genom 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén).

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Myndigheten ska företräda 
Europeiska unionen i alla internationella 
forum om reglering och tillsyn av institut 
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som faller under den lagstiftning som 
avses i artikel 1.2. Nationella behöriga 
myndigheter kan fortsätta att bidra till 
forum som gäller nationella frågor och 
frågor som är relevanta då de är de 
ledande tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegiet. 

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
gemenskapsinstitutionernas 
behörighetsområden, utveckla kontakter 
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. 
Den får ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

1. Myndigheten ska utveckla kontakter 
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.  
Den får ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska bistå i förberedelserna för 
beslut om likvärdighet avseende 
tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet 
med de rättsakter som avses i artikel 1.2.

2. Myndigheten ska bistå i förberedelserna 
för beslut om likvärdighet avseende 
tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet 
med de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Or. en



PR\803318SV.doc 49/79 PE438.410v01-00

SV

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I sin årsrapport ska myndigheten ange 
de administrativa arrangemang och 
motsvarande beslut som man kommit 
överens om med internationella 
organisationer eller administrationer i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen. Vid en sådan begäran ska 
gemensamma rapporteringsformat 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran från en nationell 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska 
myndigheten tillhandahålla all den 
information som är nödvändig för att den 
nationella myndigheten ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, under förutsättning 
att den nationella myndigheten i fråga 
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har vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
garantera konfidentialitet.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska bankmyndigheten ska 
samarbeta med ESRB.

1. Myndigheten ska samarbeta med ESRB.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska samarbeta nära med 
ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla 
sådan uppdaterad information som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra 
sina uppgifter. Alla uppgifter som inte 
ingår i sammanfattningar eller i kollektiva 
uppgifter och som är nödvändiga för att 
ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska 
utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter 
en motiverad begäran enligt artikel [15] i 
förordning (EG) nr …/2009.

2. Myndigheten ska samarbeta nära med 
ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla 
sådan uppdaterad information som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra 
sina uppgifter. Alla uppgifter som inte 
ingår i sammanfattningar eller i kollektiva 
uppgifter och som är nödvändiga för att 
ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska 
utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter 
en motiverad begäran enligt artikel [15] i 
förordning (EG) nr …/2009. Myndigheten 
ska utarbeta ett adekvat protokoll för 
offentliggörande av konfidentiell 
information avseende enskilda finansiella 
institut.

Or. en
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Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en intressentgrupp för 
försäkring, återförsäkring och 
tjänstepensionsfonder inrättas.

1. För att bistå vid samrådet med 
intressenter på områden av betydelse för 
myndighetens utförande av sina uppgifter 
ska en intressentgrupp för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
samt tjänstepensionsfonder i gemenskapen, 
dessas anställda samt konsumenter och 
användare av försäkrings-, återförsäkrings-
och tjänstepensionstjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
försäkrings- och återförsäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare samt 
tjänstepensionsfonder i unionen, 
företrädare för de anställda (exempelvis 
fackföreningar) samt konsumenter och 
användare av försäkrings-, återförsäkrings-
och tjänstepensionstjänster. Minst fem av 
ledamöterna ska vara oberoende 
akademiker av högsta klass. 

Or. en
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Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning görs mellan 
företrädare för intressenter runt om i 
gemenskapen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Intressentgruppen för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
får avge yttranden och lämna råd till 
myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter enligt
artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgruppen för försäkring, 
återförsäkring och tjänstepensionsfonder 
får avge yttranden och lämna råd till 
myndigheten i varje fråga som har 
samband med dennas uppgifter, med 
särskild inriktning på de uppgifter som 
avses i artiklarna 7 och 8.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Europeiska unionens råd besluta om det 
ska vidhålla eller återkalla myndighetens 
beslut med en kvalificerad majoritet av 
sina medlemmar, såsom det fastslås i 
artikel 16.4 i EU-fördraget och artikel 3 i 
protokollet om övergångsbestämmelser, 
som är fogat till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, vid ett 
möte som ska hållas senast två månader
efter att myndigheten informerat 
medlemsstaten enligt stycke 4.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 16 i EU-fördraget inom tio 
arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 25– punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Varje medlemsstats chef för den 
nationella tillsynsmyndighet som är 
behörig att utöva tillsyn över finansiella 
institut. Om det finns mer än en behörig 
myndighet i en medlemsstat ska 
myndigheterna överenskomma om vilken 
av cheferna som ska företräda dem i
tillsynsstyrelsen. 

b) Varje medlemsstats chef för den 
nationella tillsynsmyndighet som är 
behörig att utöva tillsyn över finansiella 
institut. Om det finns mer än en behörig 
myndighet på det territorium för vilket 
medlemsstaten är ansvarig för att tillämpa 
EU-lagstiftning, ska cheferna för dessa 
organ vara gemensamma företrädare i 
tillsynsstyrelsen och mellan sig bestämma 
hur denna delade representation ska 
genomföras, bland annat vid eventuella 
omröstningar enligt artikel 29.

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en 
oberoende panel som ska underlätta ett 
opartiskt lösande av tvisten och bestå av 
dess ordförande, två ledamöter av 
tillsynsstyrelsen och fyra personer som 
ska tas från en förteckning över experter 
som ordföranden ska ha till sitt 
förfogande. Ingen panelledamot från 
tillsynsstyrelsen ska tas från en nationell 
tillsynsmyndighet och de ska inte heller 
företräda något intresse i konflikten. 
Panelen ska fatta beslut med enkel 
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majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ordföranden och de röstberättigade 
ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför 
uppgifter enligt denna förordning ska de 
handla oberoende och objektivt i 
gemenskapens intresse och varken 
efterfråga eller ta emot instruktioner från 
gemenskapsinstitutioner eller –organ, 
regeringen i någon medlemsstat eller något 
annat offentligt eller privat organ.

När ordföranden och de röstberättigade 
ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför 
uppgifter enligt denna förordning ska de 
handla oberoende och objektivt i unionens
intresse som helhet och varken efterfråga 
eller ta emot instruktioner från 
EU-institutioner eller -organ, regeringen i 
någon medlemsstat eller något annat 
offentligt eller privat organ.

Or. en

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, EU-institutionerna eller 
något annat offentligt eller privat organ 
får inte försöka påverka ledamöterna av 
tillsynsstyrelsen när dessa utför sina 
myndighetsrelaterade uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av 
sex ledamöter: ordföranden, en företrädare 
för kommissionen och fyra ledamöter som 
tillsynsstyrelsen utsett bland sina 
ledamöter med rösträtt. 

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje ledamot ska ha en suppleant som kan 
ersätta en ledamot som är förhindrad att 
delta. Ordförandens suppleant ska väljas i 
enlighet med artikel 33.2.

Or. en
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsstyrelsen ska fatta beslut 
med majoritet bland de närvarande 
ledamöterna. Varje ledamot ska ha en röst. 

2. Förvaltningsstyrelsen ska fatta beslut 
med majoritet bland de närvarande 
ledamöter som valts av tillsynsstyrelsen. 
Var och en av dessa ledamöter ska ha 
en röst. 

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Oberoende

Ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska 
handla oberoende och objektivt i 
gemenskapens intresse och varken 
efterfråga eller ta emot instruktioner från 
institutioner eller organ inom 
gemenskapen, regeringen i någon 
medlemsstat eller något annat offentligt 
eller privat organ

Or. en
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Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Ordföranden ska efter ett öppet 
urvalsförfarande, som ska anordnas och 
skötas av kommissionen, utses utifrån sina 
meriter, färdigheter, kunskaper om 
finansiella institut och marknader och sin 
erfarenhet med relevans för finansiell 
tillsyn och reglering.

Or. en

Ändringsförslag 106

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram en 
förslagslista med tre kandidater för 
Europaparlamentet. Efter att ha 
genomfört utfrågningar med dessa 
kandidater ska Europaparlamentet välja 
ut en av dem. Den utvalde kandidaten ska 
utses av tillsynsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 107

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då Europaparlamentet anser att ingen av 
kandidaterna på förslagslistan i tillräcklig 
grad uppfyller de kvalifikationer som 
fastställts i första stycket, ska det öppna 
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urvalsförfarandet påbörjas på nytt.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillsynsstyrelsen ska också bland sina 
ledamöter utse en suppleant som ska utföra 
ordförandens uppgifter i dennes frånvaro. 
Denne suppleant ska inte vara ledamot av 
förvaltningsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, EU-institutionerna eller 
något annat offentligt eller privat organ 
får inte försöka påverka ordföranden när 
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denne utför sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet får, med full 
respekt för ordförandens oberoende, 
uppmana henne eller honom eller hans 
eller hennes suppleant att regelbundet göra 
ett uttalande inför dess ansvariga utskott
och besvara frågor från detta utskotts
ledamöter.

1. Ordföranden eller hans eller hennes 
suppleant ska åtminstone varje kvartal
göra ett uttalande inför Europaparlamentet
och besvara eventuella frågor från dess
ledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får även uppmana
ordföranden att rapportera om sitt 
utförande av uppgifterna. 

2. Ordföranden ska rapportera om sitt
utförande av uppgifterna till 
Europaparlamentet när detta begärs och 
åtminstone 15 dagar innan denne ska 
göra det uttalande som avses i punkt 1. 

Or. en
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Ändringsförslag 113

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Verkställande direktören ska efter ett 
öppet urvalsförfarande, som anordnas och 
sköts av kommissionen, utses av 
tillsynsstyrelsen, efter att 
Europaparlamentet tillstyrkt beslutet,
utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper 
om finansiella institut och marknader och 
sina erfarenheter med relevans för 
finansiell tillsyn och reglering och av 
arbetsledning.

Or. en
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Ändringsförslag 115

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, EU-institutionerna eller 
något annat offentligt eller privat organ 
får inte försöka påverka den verkställande 
direktören när denne utför sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS) som 
ska fungera som ett nätverk för 
tillsynsorgan.

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS), vars 
huvudsakliga syfte är att se till att 
reglerna för finanssektorn tillämpas på ett 
sätt som bevarar den finansiella 
stabiliteten och därmed garanterar 
förtroendet för det finansiella systemet 
som helhet, med tillräckligt skydd för 
konsumenter av finansiella tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den gemensamma kommitté för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna som 
föreskrivs i artikel 40.

e) De europeiska tillsynsmyndigheternas 
(gemensamma kommitté) som föreskrivs i 
artikel 40.



PE438.410v01-00 64/79 PR\803318SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Europeiska systemriskrådet

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska inom den 
gemensamma kommitté för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna som inrättas genom 
artikel 40 samarbeta nära och regelbundet 
med Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och därvid nå fram 
till gemensamma ståndpunkter på området 
för tillsyn över finansiella konglomerat och 
andra sektorövergripande frågor.

3. Myndigheten ska inom 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén) som inrättas 
genom artikel 40 och 
Europeiska systemriskrådet samarbeta 
nära och regelbundet med 
Europeiska bankmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och därvid nå fram 
till gemensamma ståndpunkter på området 
för tillsyn över finansiella konglomerat och
andra sektorövergripande frågor.

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EUROPEISKA 



PR\803318SV.doc 65/79 PE438.410v01-00

SV

DE EUROPEISKA 
TILLSYNSMYNDIGHETERNA

TILLSYNSMYNDIGHETERNAS 
(GEMENSAMMA KOMMITTÉ)

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Gemensamma kommittén ska ha en 
styrelse som ska bestå av ordförandena för 
de europeiska tillsynsmyndigheterna samt, 
i tillämpliga fall, ordföranden i en 
underkommitté som inrättats enligt 
artikel 43.1. 

Or. en
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Ordföranden i gemensamma kommittén 
ska utses för ett år i taget enligt ett rullande 
schema bland ordförandena i 
Europeiska bankmyndigheten, 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. Ordföranden för 
den gemensamma kommittén ska också 
vara vice ordförande för 
Europeiska systemriskrådet.

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gemensamma kommittén för de 4. Gemensamma kommittén ska själv anta 
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europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
själv anta och offentliggöra sin 
arbetsordning. I dessa kan ytterligare 
deltagare i kommitténs sammanträden 
komma att anges.

och offentliggöra sin arbetsordning. I dessa 
kan ytterligare deltagare i kommitténs 
sammanträden komma att anges.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av artikel 42 ska en 
underkommitté för finansiella konglomerat 
inrättas inom gemensamma kommittén för 
de europeiska tillsynsmyndigheterna.

För tillämpningen av artikel 42 ska en 
underkommitté för finansiella konglomerat 
inrättas inom gemensamma kommittén.

Or. en
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Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underkommittén ska utse en ordförande 
bland sina ledamöter som också ska vara 
ledamot i gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Underkommittén ska utse en ordförande 
bland sina ledamöter som också ska vara 
ledamot i gemensamma kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Överklagandenämnden ska vara ett 
gemensamt organ för 
Europeiska bankmyndigheten, 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.

1. Överklagandenämnden ska vara ett 
gemensamt organ för de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Ledamöter i överklagandenämnden får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har befunnits skyldiga till 
något allvarligt fel och Europaparlamentet
fattar beslut om avsättande efter samråd 
med tillsynsstyrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Myndigheten, 
Europeiska bankmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska se till att 
överklagandenämnden ges 
tillfredsställande driftsstöd och 
sekretariatstjänster.

6. Myndigheten, 
Europeiska bankmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska se till att 
överklagandenämnden ges 
tillfredsställande driftsstöd och 
sekretariatstjänster genom den 
gemensamma kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Överklagandenämndens ledamöter ska 
vara oberoende när de fattar sina beslut. De 

1. Överklagandenämndens ledamöter ska 
vara oberoende när de fattar sina beslut. De 
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får inte vara bundna av några instruktioner. 
De får inte utföra några andra uppgifter 
inom myndigheten, dess 
förvaltningsstyrelse eller dess 
tillsynsstyrelse. 

får inte vara bundna av några instruktioner. 
De får inte utföra några andra uppgifter 
inom myndigheten, dess 
förvaltningsstyrelse eller dess 
tillsynsstyrelse, och de får inte heller 
samtidigt vara anställda av andra 
EU-institutioner eller nationella 
myndigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 47 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Talan inför förstainstansrätten och 
domstolen

Talan inför tribunalen och domstolen

(Denna ändring är tillämplig på hela 
rättsakten.)

Or. en

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om myndigheten är skyldig att vidta 
åtgärder men underlåter att fatta beslut, får 
passivitetstalan väckas vid 
förstainstansrätten eller domstolen i 
enlighet med artikel 232 i fördraget.

2. Om myndigheten är skyldig att vidta 
åtgärder men underlåter att fatta beslut, får
passivitetstalan väckas vid 
förstainstansrätten eller domstolen i 
enlighet med artikel 265 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från de nationella 
offentliga myndigheter som är behöriga 
att utöva tillsyn över kreditinstitut. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndighetens utgifter ska minst avse 
personal-, administrations-, infrastruktur-
och driftskostnader. 

2. Myndighetens utgifter ska minst avse 
personal-, administrations-, infrastruktur-, 
vidareutbildnings- och driftskostnader. 

Or. en
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Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med utgångspunkt i denna skattning ska 
kommissionen i det preliminära förslaget 
till Europeiska unionens allmänna budget 
ta upp de preliminära anslag som den anser 
nödvändiga mot bakgrund av 
tjänsteförteckningen och de bidrag som ska 
belasta Europeiska unionens allmänna 
budget i enlighet med artikel 272 i 
fördraget.

3. Med utgångspunkt i denna skattning ska 
kommissionen i det preliminära förslaget 
till Europeiska unionens allmänna budget 
ta upp de preliminära anslag som den anser 
nödvändiga mot bakgrund av 
tjänsteförteckningen och de bidrag som ska 
belasta Europeiska unionens allmänna 
budget i enlighet med artiklarna 313 och 
314 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och 1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och 
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förvaltningsstyrelsen, verkställande 
direktören och myndighetens personal, 
inbegripet tillfälligt utsända nationella 
experter, ska omfattas av kravet på 
tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget 
och de relevanta bestämmelserna i 
tillämplig gemenskapslagstiftning även 
efter det att deras förordnanden upphört. 

förvaltningsstyrelsen, verkställande 
direktören och myndighetens personal, 
inbegripet tillfälligt utsända nationella 
experter, ska omfattas av kravet på 
tystnadsplikt enligt artikel 339 i fördraget 
och de relevanta bestämmelserna i 
tillämplig gemenskapslagstiftning även 
efter det att deras förordnanden upphört. 

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 61 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Länder som inte är medlemmar i 
Europeiska unionen och som har ingått 
avtal med gemenskapen och därigenom 
antagit och börjat tillämpa EU-rättsakter 
inom Myndighetens behörighetsområde 
enligt artikel 1.2 ska kunna delta i 
myndighetens arbete.

1. Länder som inte är medlemmar i 
Europeiska unionen och som har ingått 
avtal med gemenskapen och därigenom 
antagit och börjat tillämpa EU-rättsakter 
inom Myndighetens behörighetsområde 
enligt artikel 1.2 ska kunna delta i 
myndighetens arbete.

Or. en

Ändringsförslag 147

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medverkan i den del av myndighetens 
arbete som är av direkt intresse för dem 
ska också stå öppet för tredjeländer som 
tillämpar en lagstiftning som erkänts som 
likvärdig inom de behörighetsområden för 
myndigheten som avses i artikel 1.2, 
under förutsättning att avtal ingås med 
unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 148

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 149

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund

Ända sedan handlingsplanen för finansiella tjänster lanserades har parlamentet varit en viktig 
aktör när det gäller skapandet av en inre marknad för finansiella tjänster genom att aktivt 
främja harmonisering, insyn och rättvisa konkurrensvillkor samtidigt som skyddet för 
investerare och konsumenter har säkerställts.

Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att 
skapa lika villkor för alla berörda parter på EU-nivå samtidigt som man erinrade om de stora 
bristerna när det gäller EU:s tillsyn av alltmer integrerade finansiella marknader 
(se José Manuel García-Margallo y Marfils betänkande om kommissionens meddelande om 
att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan (2000)1, Ieke van den 
Burgs betänkande om tillsynsregler i Europeiska unionen (2002)2, Ieke van den Burgs 
betänkande om politiken på området finansiella tjänster (2005-2010) – vitbok (2007)3 och 
Ieke van den Burgs och Daniel Daianus betänkande med rekommendationer till 
kommissionen om Lamfalussy-uppföljning – Framtida övervakningsstruktur (2008)4). 
Dessutom skissades nyckelprinciperna eller angavs den generella trenden mot vad som borde 
bli EU:s framtida tillsynsstruktur i vissa specifika lagstiftningstexter (Skinner –
Solvens II-betänkandet (2009) och Gauzès – förordningen om kreditvärderingsinstitut 
(2009)).

I alla sina betänkanden har Europaparlamentet uppmanat kommissionen att analysera hur man 
kan gå vidare i riktning mot ett mer integrerat tillsynssystem och samtidigt sträva efter en 
integrerad inre marknad för finansiella tjänster. Parlamentet har även pekat på behovet av en 
effektiv uppsikt över systemriskerna och stabilitetsriskerna för de ledande marknadsaktörerna. 
Makroprudentiella analyser och krishantering bör utgöra en del av mandatet att skydda den 
finansiella stabiliteten. Europaparlamentet stöder på medellång sikt utvecklandet av tillsyn för 
gränsöverskridande institut på EU-nivå och inrättandet av en europeisk mekanism för att lösa 
kriser som kan drabba dem.

Kommissionen beslutade att sammankalla en grupp experter på hög nivå för att lägga fram 
förslag om förstärkta europeiska tillsynsrutiner. I februari 2009 lade de Larosière-gruppen 
fram sin rapport och den 23 september 2009 presenterade kommissionen konkreta 
lagstiftningsförslag som skulle ha följande syften:

– Upprättande av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsorgan som ska arbeta 
tillsammans med en ny europeisk tillsynsmyndighet (ESA). Denna myndighet ska ha 
tre pelare. Varje pelare ska bygga på de europeiska tillsynskommittéerna5, dvs. en pelare 
för bankverksamhet (Europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet)), en pelare för 
försäkringar och tjänstepensioner (Europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och 

                                               
1 EUT C 40, 7.2.2001, s. 453.
2 EUT C 25E, 29.1.2004, s. 394.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
4 EUT C 9E, 15.1.2010, s. 48.
5 Dessa är Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).
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tjänstepensioner)) och en pelare för värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader)). En gemensam kommitté för 
Europeiska tillsynsmyndigheten ska vara ansvarig för en lämplig konsoliderad reglering 
och tillsyn av de europeiska finansmarknaderna. 

– Inrättande av ett europeiskt systemriskråd (ESRB) för övervakning och bedömning av 
möjliga hot mot den finansiella stabiliteten som kan uppstå på grund av den 
makroekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom det finansiella systemet som 
helhet. ESRB avses därvid ge tidig varning om systemomfattande risker som kan vara 
under uppbyggnad och i tillämpliga fall rekommendera åtgärder för att hantera dessa1.

EG-domstolen2 har fastslagit att artikel 95 i fördraget (nu artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) om beslut om åtgärder för tillnärmning av bestämmelser i 
lagar och andra författningar som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera utgör lämplig rättslig grund för att inrätta ett ”gemenskapsorgan, vars syfte är att 
bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess” när de uppgifter som tilldelas 
ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar avser.

Dessa lagstiftningsförslag följdes den 26 oktober 2009 av ett första omnibusdirektiv som 
ändrar 11 direktiv så att de tydligare klargör den föreslagna tillsynsstrukturens uppgifter. 
Ett andra omnibusdirektiv bör följa inom de kommande månaderna för att slutföra arbetet.

                                               
1 Det bör påpekas att denna motivering är inriktad på förslagen att inrätta ESFS genom att omvandla de 
befintliga europeiska tillsynskommittéerna till europeiska tillsynsmyndigheter. Förslaget att inrätta ESRB 
diskuteras i ett annat memorandum.
2 Se EG-domstolen, C-217/04, punkt 44. 


