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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

På grundlag af anbefalingerne i De Larosière-rapporten har Kommissionen forelagt forslag til 
et nyt finansielt tilsynssystem.  Med disse forslag til retsakter, som Kommissionen 
offentliggjorde den 23. september 2009, sigter den mod at oprette:

- et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) til overvågning af de enkelte 
finansieringsinstitutter ("tilsyn på mikroplan"), bestående af et net af nationale tilsyn, 
der samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er1), således at et 
overordnet europæisk finanstilsynssystem kombineres med ekspertisen hos de lokale 
mikrotilsynsmyndigheder;

- et europæisk råd for systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere risici mod 
stabiliteten i det finansielle system som helhed ("tilsyn på makroplan"). 

ESA'erne skal være EU-organer med status som juridiske personer, og deres mål skal være at 
bidrage til: (i) at forbedre regulerings- og tilsynsniveauet på det indre marked, (ii) at sikre de 
finansielle markeders integritet og ordnede virkemåde og (iii) at værne om det finansielle 
systems stabilitet samtidig med, at koordineringen af tilsynet på EU-plan og på internationalt 
plan styrkes. 

Den rådgivende ordførers holdning

Ordføreren støtter hovedideen i forslaget og håber, at Retsudvalgets udtalelse kan give et 
konstruktivt input til det korresponderende udvalgs arbejde. Han mener, at der er behov for 
omfattende reformer af EU's finansielle markeder og institutioner for at intensivere 
konkurrencen gennem fremme af lige vilkår og ved at sikre, at bestemmelser og lovgivning 
bliver så konsekvente som muligt. Han mener, at forslaget med nogen finpudsning og 
innovation, som foreslået i dette udkast til udtalelse, er essentielt for at sikre mere effektiv 
overvågning og regulering og bedre identifikation af risici i det finansielle system.

Ordføreren finder, at myndighedens kompetence til at træffe afgørelser ikke må hindre de 
nationale tilsynsmyndigheders evne til at varetage deres regulatoriske opgaver, og heller ikke 
må skabe usikkerhed om lovgivningen for organer, der er omfattet af lokalt tilsyn2. Derfor bør 
myndighedens mulighed for at vedtage individuelle afgørelser vedrørende aktører på de 
finansielle markeder bevares i krisesituationer som anført i artikel 10, stk. 3.  For så vidt angår 
de daglige situationer, vedtog Retsudvalget, baseret på et bredt støttet kompromis, 

                                               
1 Det drejer sig om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA).
2 Som Domstolen fastslog i sagen Meroni (Meroni mod Den høje Myndighed, C -9/56 og 10/56, 1958, samling
133 og 157), kan en institution ikke delegere beføjelser, den ikke selv har. Får myndigheden kompetence til at 
afgøre, om en national myndighed har overholdt EU-retten, som foreslået i artikel 9, stk. 6, og 11, stk. 3, får 
myndigheden en kompetence, der rækker ud over de fastlagte gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med 
afgørelser i spørgsmål om korrekt anvendelse af retten.
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ændringsforslag om myndighedens kompetence til at træffe en individuel beslutning rettet til 
en deltager på det finansielle marked i dagligdags situationer (artikel 9, stk. 6, og 11, stk. 4), 
der foreslår en procedure, der skal følges mellem myndigheden og Kommissionen for bedre at 
bringe myndighedens kompetence i overensstemmelse med de beføjelser, der er delegeret til 
Kommissionen, jf. art. 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union og art. 258 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Bindende bestemmelser bør udelukkende udstedes på EU-plan, enten af EU-institutionerne 
eller af ESA’erne under tilsyn af disse institutioner, således at subsidiaritetsprincippet 
overholdes. Ordføreren mener imidlertid, at det er helt afgørende at undgå fortolkninger, der 
ikke står i et passende forhold til målet, er overdrevent detaljerede eller, til tider, 
uhensigtsmæssige som følge af, at de er udformet i hast, uden en reel dialog. Derfor støtter 
ordføreren eftertrykkeligt, at markedsaktørerne inddrages i beslutningsprocessen. 

Samarbejde og informationsudveksling mellem mikro- og makroplanet er helt afgørende. Det 
er imidlertid vigtigt, at myndighedens beføjelser på dette område er i overensstemmelse med 
EU-rettens krav om tavshedspligt, således at fortrolige oplysninger er utilgængelige for de 
organer og myndigheder, der ikke har ret til adgang til dem. Det er også vigtigt at tage hensyn 
til, at det i nogle tilfælde vil være vanskeligt at anonymisere indsamlede data, der også skal 
være tilgængelige for andre end de kompetente myndigheder1. Følgelig finder ordføreren, at 
fortrolige data konsekvent skal beskyttes i overensstemmelse med EU-retten.

Udover disse hovedspørgsmål mener ordføreren, at myndighedens mæglerrolle bør defineres 
bedre og udbygges yderligere. Desuden bør myndigheden være mere internationalt præsent, 
mens dens aftaler bør forblive ikke-bindende. Der bør træffes yderligere foranstaltninger til at 
øge transparensen og til at tilskynde til at anvende de administrative standarder. 

Endelig mener ordføreren, at der bør foretages yderligere overvejelser med sigte på at sikre, at 
der i forslaget tages tilstrækkeligt hensyn til beskyttelsen af forbrugerne og investorerne på 
finansmarkederne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede 
store mangler i det finansielle tilsyn, både i 

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede 
store mangler i det finansielle tilsyn, både i 

                                               
1 I nogle medlemsstater er markedet for eksempel begrænset til et ringe antal hovedaktører. Derfor vil 
fremlæggelse af indsamlede data i praksis vise oplysninger om enkeltvirksomheder.
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bestemte tilfælde og i det finansielle 
system som helhed. De nationale 
tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den 
nuværende situation på de integrerede og 
indbyrdes sammenhængende finansielle 
markeder i Europa, hvor mange 
finansvirksomheder driver forretning på 
tværs af grænserne. Krisen afslørede 
mangler inden for samarbejde, 
koordinering, konsekvent anvendelse af 
fællesskabslovgivningen og tilliden mellem 
de nationale tilsynsmyndigheder.

bestemte tilfælde og i det finansielle 
system som helhed. De nationale 
tilsynsmodeller har vist sig ikke at slå til i
den nuværende situation på de integrerede 
og indbyrdes sammenhængende finansielle 
markeder i Europa, hvor mange 
finansvirksomheder driver forretning på 
tværs af grænserne. Krisen afslørede 
mangler inden for samarbejde, 
koordinering, konsekvent anvendelse af 
fællesskabslovgivningen og tilliden mellem 
de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Korrekt og fyldestgørende anvendelse 
af fællesskabslovgivningen er en 
fundamental forudsætning for de 
finansielle markeders integritet, effektivitet 
og ordnede virkemåde, det finansielle 
systems stabilitet og for neutrale 
konkurrencevilkår for deltagere på det 
finansielle marked i Fællesskabet. Der bør 
derfor etableres en mekanisme, som 
myndigheden kan benytte i de tilfælde, 
hvor anvendelsen af 
fællesskabslovgivningen er ukorrekt eller 
utilstrækkelig. Denne mekanisme bør finde 
anvendelse på områder, hvor der i 
fællesskabslovgivningen er fastsat klare og 
ubetingede forpligtelser.

(17) Korrekt og fyldestgørende anvendelse 
af EU-retten er en fundamental 
forudsætning for de finansielle markeders 
integritet, effektivitet og ordnede 
virkemåde, det finansielle systems stabilitet 
og for neutrale konkurrencevilkår for 
deltagere på det finansielle marked i 
Unionen. Der bør derfor etableres en 
mekanisme, som myndigheden kan benytte 
i de tilfælde, hvor der er tale om 
manglende anvendelse af EU-retten. 
Denne mekanisme bør finde anvendelse på 
områder, hvor der i 
fællesskabslovgivningen er fastsat klare og 
ubetingede forpligtelser.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. I ekstraordinære tilfælde, hvor den 
kompetente myndighed vedholdende 

20. I ekstraordinære tilfælde, hvor den 
kompetente myndighed vedholdende 
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undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej at vedtage beslutninger, der rettes til 
individuelle finansieringsinstitutter. Disse 
beføjelser bør begrænses til ekstraordinære 
tilfælde, hvor en kompetent myndighed 
ikke efterlever beslutninger, der er rettet til 
den, og hvor fællesskabslovgivningen 
finder direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter i henhold til 
gældende[30] eller kommende EU-
forordninger.

undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej og kun i presserende situationer at 
vedtage beslutninger, der rettes til 
individuelle finansieringsinstitutter. Disse 
beføjelser bør begrænses til ekstraordinære 
tilfælde, hvor en kompetent myndighed 
ikke efterlever beslutninger, der er rettet til 
den, og hvor fællesskabslovgivningen 
finder direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter i henhold til 
gældende[30] eller kommende EU-
forordninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
fremme tilsynskonvergensen i hele 
Fællesskabet med det formål at skabe en 
fælles tilsynskultur.

(25) Myndigheden bør aktivt bidrage til at 
fremme tilsynskonvergensen i hele 
Unionen med det formål at skabe en fælles 
tilsynskultur, idet medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar dog respekteres 
fuldt ud.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

for Systemiske Risici samt de kompetente 
nationale myndigheder herom. 
Myndigheden bør også koordinere 
stresstests i hele Unionen for at vurdere 
modstandsdygtigheden blandt deltagere på 
det finansielle marked over for ugunstige 
markedsudviklinger, og i denne forbindelse 
bør den sikre, at medlemsstaterne ved 
sådanne tests anvender en metodologi, der 
er så konsekvent som muligt.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) I betragtning af globaliseringen af 
finansielle tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
myndigheden fremme dialogen og 
samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden 
for Fællesskabet. Den bør på ingen måde 
gribe ind i de europæiske institutioners 
eksisterende roller og beføjelser i 
relationerne til myndigheder uden for 
Unionen og i internationale fora. 
Myndigheden bør også kunne nyde godt 
af det samarbejde, Kommissionen allerede 
har med internationale fora.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Myndigheden bør have ret til at 
anmode om alle nødvendige oplysninger 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
For at undgå overlapning af de 
indberetningsforpligtelser, der er pålagt 
deltagerne på det finansielle marked, bør 
disse oplysninger almindeligvis gives af de 

(31) Myndigheden bør have ret til at 
anmode om alle nødvendige oplysninger 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
For at undgå overlapning af de 
indberetningsforpligtelser, der er pålagt 
deltagerne på det finansielle marked, bør 
disse oplysninger almindeligvis gives af de 
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nationale tilsynsmyndigheder, som er 
tættest på de finansielle markeder og 
markedsdeltagerne. Myndigheden bør 
imidlertid have beføjelser til at anmode om 
oplysninger direkte fra deltagerne på det 
finansielle marked og andre parter, såfremt 
en national kompetent myndighed ikke 
leverer eller kan levere sådanne 
oplysninger inden for en rimelig frist. 
Medlemsstaternes myndigheder bør være 
forpligtet til at bistå myndigheden med at 
håndhæve sådanne direkte anmodninger.

nationale tilsynsmyndigheder, som er 
tættest på de finansielle markeder og 
markedsdeltagerne, dog således at fortrolig 
information ikke gøres tilgængelig for 
organer eller myndigheder, der ikke har 
ret til adgang hertil. Myndigheden bør 
imidlertid have beføjelser til at anmode om 
oplysninger direkte fra deltagerne på det 
finansielle marked og andre parter, såfremt 
en national kompetent myndighed ikke 
leverer eller kan levere sådanne 
oplysninger inden for en rimelig frist. 
Medlemsstaternes myndigheder bør være 
forpligtet til at bistå myndigheden med at 
håndhæve sådanne direkte anmodninger.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte deltagere på det
finansielle marked. De foranstaltninger, 
som myndigheden træffer i krisesituationer 
eller ved bilæggelse af tvister, der berører 
stabiliteten hos en deltager på det
finansielle marked, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan påberåbe sig denne 
beskyttelse og indbringe sagen for Rådet 
med henblik på afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 
denne sag i betragtning af 
medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

34. Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte finansielle 
institutioner. De foranstaltninger, som 
myndigheden træffer i krisesituationer eller 
ved bilæggelse af tvister, der berører 
stabiliteten hos en finansiel institution, bør 
ikke indvirke på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar. Der bør indføres en 
mekanisme, hvorved medlemsstaterne kan 
anmode om, at myndighedens afgørelse 
genovervejes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/25/EF, direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2004/109/EF direktiv 2005/60/EF, direktiv 
2009/65/EF, direktiv 2002/65/EF, direktiv 
2006/49/EF (uden at det berører Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 

2. Myndigheden handler inden for 
rammerne af direktiv 97/9/EF, direktiv 
98/26/EF, direktiv 2001/34/EF, direktiv 
2002/47/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 
2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 
2004/39/EF, direktiv 2004/109/EF direktiv 
2005/60/EF, direktiv 2009/65/EF, direktiv 
2002/65/EF, direktiv 2006/49/EF (uden at 
det berører Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds 
tilsynskompetence), direktiv … [det 
fremtidige FAIF-direktiv] og forordning … 
[den fremtidige forordning om 
kreditvurderingsbureauer], herunder alle de 
direktiver, forordninger og afgørelser, der 
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er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.

er baseret på disse retsakter, og eventuelle 
nye fællesskabsretsakter, hvorved 
myndigheden tillægges opgaver.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at udarbejde retningslinjer og 
henstillinger, jf. artikel 8

(b) at udarbejde ikke-bindende 
retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 8

Ændringsforslag 13
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Forslag til forordning
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Tekniske standarder – delegerede retsakter

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden myndigheden forelægger dem for 
Kommissionen, gennemfører den, hvis det 
er hensigtsmæssigt, åbne offentlige 
høringer om de tekniske standarder, idet 
der sørges for, at aktørerne på det 
finansielle marked inddrages i forbindelse 
med udarbejdelsen af bestemmelser, der 
skal gælde for dem, for at sikre, at disse 
bestemmelser er i overensstemmelse med 
det fastsatte mål og ikke er overdrevne, og 
den foretager en analyse af de potentielle 
omkostninger og fordele herved.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser som 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Myndigheden afholder åbne offentlige 
høringer om retningslinjer og 
henstillinger og analyserer de potentielle 
omkostninger og fordele, der er forbundet 
hermed. Retningslinjerne offentliggøres 
på myndighedens websted.

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

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

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

Anvender en kompetent myndighed ikke 
disse retningslinjer eller henstillinger, 
begrunder den dette over for myndigheden.
Myndigheden offentliggør denne 
begrundelse, idet den i god tid orienterer 
den kompetente myndighed om sine 
planer herom.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konsekvent anvendelse af 
fællesskabsbestemmelserne

Manglende anvendelse af EU-retten

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at 
påse, at en deltager på det finansielle 
marked opfylder kravene i denne 
lovgivning, kan myndigheden anvende de i 

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, navnlig ved ikke at påse, at en 
deltager på det finansielle marked opfylder 
kravene i denne lovgivning, kan 
myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 
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stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser. fastsatte beføjelser.
2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Kommissionen eller på eget initiativ og 
efter at have underrettet den berørte 
kompetente myndighed foretage en 
undersøgelse af den påståede ukorrekte
anvendelse af fællesskabslovgivningen.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Europa-Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen eller på eget initiativ og 
efter at have underrettet den berørte 
kompetente myndighed foretage en 
undersøgelse af den påståede manglende
anvendelse af EU-retten.

Den kompetente myndighed giver hurtigst 
muligt myndigheden alle de oplysninger, 
myndigheden anser for nødvendige med 
henblik på undersøgelsen, uden at dette 
berører de i artikel 20 fastsatte beføjelser.

Den kompetente myndighed giver hurtigst 
muligt myndigheden alle de oplysninger, 
myndigheden anser for nødvendige med 
henblik på undersøgelsen, uden at dette 
berører de i artikel 20 fastsatte beføjelser.

3. Myndigheden kan senest to måneder 
efter indledningen af undersøgelsen rette 
henstilling til den berørte kompetente 
myndighed om de skridt, der skal tages for 
at efterleve fællesskabslovgivningen.

3. Myndigheden kan senest to måneder 
efter indledningen af undersøgelsen rette 
henstilling til den berørte kompetente 
myndighed om de skridt, der skal tages for 
at efterleve EU-retten.

Den kompetente myndighed underretter 
senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
henstillingen myndigheden om de skridt, 
den har taget eller agter at tage for at sikre 
efterlevelse af fællesskabslovgivningen. 

Den kompetente myndighed underretter 
senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
henstillingen myndigheden om de skridt, 
den har taget eller agter at tage for at sikre 
efterlevelse af EU-retten.

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

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

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

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

Kommissionen sørger for, at adressaternes 
ret til at blive hørt overholdes.

Kommissionen sørger for, at adressaternes 
ret til at blive hørt overholdes.

Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger. 

Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger. 

5. Den kompetente myndighed underretter 5. Den kompetente myndighed underretter 
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senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede beslutning 
Kommissionen og myndigheden om de 
skridt, den har taget eller agter at tage for 
at gennemføre Kommissionens beslutning.

senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede beslutning 
Kommissionen og myndigheden om de 
skridt, den har taget eller agter at tage for 
at gennemføre Kommissionens beslutning.

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

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på det indre marked
eller sikre det finansielle systems ordnede 
virkemåde og integritet i 
grænseoverskridende aktiviteter, kan 
myndigheden, hvis de relevante krav i den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på deltagere på det 
finansielle marked, træffe en individuel 
beslutning rettet til en deltager på det 
finansielle marked, hvorved den pålægger 
dette at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-
retten, herunder til at ophøre med en given 
praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker 
Kommissionens beføjelser i henhold til 
artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Inden myndigheden træffer en individuel 
beslutning, skal den informere 
Kommissionen herom.
Kommissionen sikrer, at 
beslutningsadressaternes ret til at blive 
hørt respekteres.
Myndigheden og de kompetente 
myndigheder stiller al nødvendig 
information til rådighed for 
Kommissionen.
Kommissionen beslutter inden for to uger 
efter, at den har modtaget udkastet til 
myndighedens beslutning, hvorvidt 
beslutningsudkastet kan godkendes. 
Kommissionen kan ikke forlænge dette 
tidsrum. Kommissionen kan nøjes med at 
godkende beslutningsudkastet delvist eller 
med ændringer, når Unionens interesser 
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kræver dette.
I tilfælde, hvor Kommissionen ikke 
godkender beslutningsudkastet eller nøjes 
med at godkende det delvist eller med 
ændringer, skal den ufortøvet informere 
myndigheden via en formel udtalelse.
Inden for én uge skal myndigheden 
gennemse og tilpasse sin beslutning til 
Kommissionens formelle udtalelse og 
ufortøvet fremsende den til 
Kommissionen.
Inden for én uge efter modtagelsen af 
myndighedens ændrede beslutning 
beslutter Kommissionen, om den vil 
godkende eller forkaste den.
Hvis den ændrede beslutning forkastes af 
Kommissionen, anses beslutningen for 
ikke at være vedtaget.

Myndighedens beslutning skal være i 
overensstemmelse med den beslutning, 
Kommissionen har truffet i medfør af stk. 
4. 

Myndighedens beslutning skal være i 
overensstemmelse med den beslutning, 
Kommissionen har truffet i medfør af stk. 
4. 

7. Beslutninger, der træffes i henhold til 
stk. 6, har forrang for tidligere 
beslutninger truffet af de kompetente 
myndigheder i samme sag.
Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af stk. 
4 eller 6, skal være forenelige med denne 
beslutning.

7. Tiltag, der iværksættes af de kompetente 
myndigheder, vedrørende forhold, der er 
genstand for en beslutning i medfør af stk. 
4 eller 6, skal være forenelige med denne 
beslutning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilæggelse af tvister mellem kompetente 
myndigheder

Bilæggelse af tvister mellem kompetente 
myndigheder i grænseoverskridende 

situationer
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Er en kompetent myndighed uenig i en 
anden kompetent myndigheds tiltag eller 
mangel på tiltag - med hensyn til 
fremgangsmåde eller indhold - på områder, 
der vedrører den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, kan myndigheden efter 
anmodning fra en eller flere af de berørte 
kompetente myndigheder bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 2, 
uden at dette i øvrigt indskrænker de 
beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at kunne spille denne fremmende 
og koordinerende rolle skal myndigheden 
fuldt ud holdes underrettet om enhver 
relevant udvikling vedrørende situationer 
som anført i stk. 1, og af de relevante 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
indbydes til at deltage som observatør i 
alle møder.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Beslutninger, der træffes i medfør af 
stk. 3, har forrang for tidligere
beslutninger, som en kompetent 
myndighed har truffet i samme sag. 
Træffes der foranstaltninger i forbindelse 
med spørgsmål, der er omfattet af en 
beslutning, der er vedtaget i medfør af 
stk. 3, skal de kompetente myndigheder 
efterkomme denne beslutning.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
myndighedens beslutning, idet den ikke 
påser, at en deltager på det finansielle 
marked overholder krav, der finder direkte 
anvendelse på det i medfør af den i artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan 
myndigheden træffe en individuel 
beslutning, i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 9, stk. 6, rettet til en 
deltager på det finansielle marked, hvorved 
den pålægger denne at tage de nødvendige 
skridt til at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til EU-retten, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 
i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til artikel 258 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) at fungere som mægler på foranledning 
af kompetente myndigheder eller på eget 
initiativ, jf. dog artikel 11

(3) at foretage ikke-bindende mægling på 
foranledning af kompetente myndigheder, 
jf. dog artikel 11;

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører EU-institutionernes
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger. Sådanne ordninger skaber 
ikke retlige forpligtelser for Unionen og 
dennes medlemsstater.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning, idet
de gældende bestemmelser om 
fortrolighed og databeskyttelse i den 
relevante EU-ret overholdes fuldt ud.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. Sådanne anmodninger 
fremsættes, hvor det er muligt, ved hjælp 
af et fælles indberetningsformat.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppe for værdipapirer Oprettelse af en interessentgruppe for 
værdipapirer

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
værdipapirer med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

1. Myndigheden nedsætter en 
interessentgruppe for værdipapirer med 
henblik på høring af interessenter på 
områder af relevans for myndighedens 
opgaver.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 

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

blandt interessenterne og dækning af hele 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
tre hverdage efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele dette til
myndigheden, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter meddelelsen fra 
medlemsstaten meddeler myndigheden 
medlemsstaten, om den fastholder sin 
beslutning, eller om den ændrer den eller 
trækker den tilbage.

Senest en uge efter meddelelsen fra 
medlemsstaten meddeler myndigheden 
medlemsstaten, om den fastholder sin 
beslutning, eller om den ændrer den eller 
trækker den tilbage. Fastholdes eller 
ændres beslutningen, skal myndigheden 
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afgive en erklæring om, at det 
finanspolitiske ansvar ikke er berørt

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på en 
måned afgørelse med kvalificeret flertal, jf. 
artikel 238 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.
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