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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Med utgångspunkt i rekommendationerna i Larosière-rapporten har kommissionen lagt fram 
förslag till en ny struktur för den finansiella tillsynen i EU. Syftet med dessa förslag till 
rättsakter som kommissionen offentliggjorde den 23 september 2009 är att inrätta följande:

– Ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) för övervakning av enskilda finansinstitut 
(mikrotillsyn), bestående av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter 
som ska arbeta tillsammans med nya tillsynsmyndigheter på EU-nivå1, så att man kan 
kombinera fördelarna med ett övergripande EU-ramverk för den finansiella tillsynen 
med tillgången till den särskilda sakkunskap som finns hos de lokala 
mikrotillsynsorganen.

– En europeisk systemrisknämnd (ESRB) för övervakning och bedömning av risker för 
stabiliteten hos det finansiella systemet som helhet (makrotillsyn).

Tillsynsmyndigheterna på EU-nivå kommer att vara gemenskapsorgan med status som 
juridiska personer och deras syfte ska vara att bidra till att: i) förbättra nivån på regleringen 
och tillsynen på den inre marknaden, ii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet och 
korrekta funktion, iii) värna stabiliteten i det finansiella systemet och stärka samordningen av 
tillsynen på EU-nivå och på internationell nivå.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder grundtanken i förslaget och hoppas att yttrandet från utskottet för 
rättsliga frågor kan ge ett konstruktivt bidrag till det ansvariga utskottets arbete. Han anser att 
det behövs långtgående reformer av EU:s finansmarknader och finansinstitut för att öka 
konkurrensen genom att främja jämbördiga konkurrensvillkor och se till att bestämmelser och 
lagstiftning är enhetliga i så stor utsträckning som möjligt. Han anser att förslaget, med några 
mindre ändringar och innovationer, i enlighet med detta förslag till yttrande, är av avgörande 
betydelse för att tillsynen och regleringen ska bli effektivare och för att det ska bli lättare att 
identifiera risker i det finansiella systemet.

Föredraganden är av den bestämda åsikten att myndighetens beslutsbefogenheter inte får 
undergräva de nationella tillsynsorganens möjligheter att fullgöra sina föreskrivna 
skyldigheter, och att det inte får uppstå någon osäkerhet beträffande lagstiftningen för 
enskilda företag som är föremål för lokal tillsyn2. Möjligheten för myndigheten att löpande 

                                               
1 Dessa är Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).
2 I enlighet med EG-domstolens dom i målet Meroni (Meroni mot höga myndigheten, C-9/56 och 10/56, 1958, 
REG 133 och 157): En institution får inte delegera befogenheter som den inte har själv. Om myndigheten får 
befogenhet att avgöra huruvida en behörig myndighet har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen i enlighet 
med artiklarna 9.6 och 11.3 i förslaget, skulle detta innebära att myndigheten får en befogenhet som sträcker sig 
längre än de fastställda genomförandebefogenheterna när det gäller beslut i frågor där det är omtvistat vilken 
tillämpning av lagstiftningen som är korrekt.
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anta enskilda beslut riktade till finansmarknadsaktörer bör därför bibehållas när det gäller 
krissituationer, i enlighet med artikel 10.3.

På grundval av en kompromiss som fick ett omfattande stöd antog utskottet för rättsliga frågor 
ändringsförslag avseende myndigheternas befogenheter att rikta enskilda beslut till 
marknadsaktörerna i vardagssituationer (artiklarna 9.6 och 11.4) genom att föreslå ett 
förfarande som myndigheten och kommissionen ska följa för att bättre anpassa myndighetens 
befogenheter till de befogenheter som kommissionen tilldelats enligt artikel 17.1 och 
artikel 258 i EUF-fördraget.

Bindande bestämmelser bör endast utarbetas på EU-nivå, antingen av EU-institutionerna eller 
av de europeiska tillsynsmyndigheterna, under tillsyn av dessa institutioner så att 
subsidiaritetsprincipen respekteras. Föredraganden anser emellertid att det är väsentligt att 
undvika tolkningar som inte står i proportion till målet, är alltför detaljerade eller, ibland, 
olämpliga eftersom de har utarbetats i brådska och utan någon verklig dialog. Föredraganden 
ger därför sitt fulla stöd till att marknadsaktörerna görs delaktiga i beslutsprocessen.

Det är nödvändigt med samarbete och informationsutbyte mellan mikro- och makronivåerna.
Det är emellertid viktigt att varje befogenhet som myndigheten har på detta område är 
förenlig med bestämmelserna om tystnadsplikt i EU-lagstiftningen så att konfidentiell 
information även i fortsättningen inte är tillgänglig för de organ och myndigheter som inte har 
rätt att ta del av den. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till att det i vissa fall kommer att 
vara svårt att anonymisera sammanställda uppgifter så att dessa kan offentliggöras utanför den 
behöriga myndigheten1. Föredraganden anser därför att konfidentiella uppgifter bör skyddas 
på ett konsekvent sätt och i enlighet med EU:s lagstiftning.

Utöver dessa huvudfrågor är föredraganden av den bestämda åsikten att myndighetens 
medlande roll bör definieras bättre och förbättras ytterligare. Myndigheten bör även 
exponeras mer på internationell nivå även om dess överenskommelser bör förbli 
icke-bindande. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka öppenheten och användningen av 
administrativa standarder bör uppmuntras.

Slutligen anser föredraganden att man bör fundera mer på vad som kan göras för att se till att 
skyddet av konsumenterna och investerarna på finansmarknaderna återspeglas på ett 
tillfredsställande sätt i förslaget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

                                               
1 I en del medlemsstater är marknaderna t.ex. begränsade till ett litet antal huvudaktörer. Därför skulle 
offentliggörandet av insamlade uppgifter i praktiken innebära att uppgifter om enskilda företag offentliggörs.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under finanskrisen 2007/2008 
framträdde betydande brister i den 
finansiella tillsynen, både i fråga om 
enskilda fall som när det gäller det 
finansiella systemet som helhet. De 
nationellt baserade tillsynsmodellerna har 
inte hållit jämna steg med den faktiska 
utvecklingen på de integrerade och 
sammanflätade europeiska finansiella 
marknaderna, där många finansiella företag 
opererar över nationsgränserna. Genom 
krisen uppdagades brister när det gäller 
samarbete, samordning, konsekvens i 
tillämpningen av EG-lagstiftningen och 
ömsesidigt förtroende mellan de nationella 
tillsynsorganen.

1. Under finanskrisen 2007/2008 
framträdde betydande brister i den 
finansiella tillsynen, både i fråga om 
enskilda fall som när det gäller det 
finansiella systemet som helhet. De 
nationellt baserade tillsynsmodellerna har 
visat sig vara otillräckliga för att hantera
den faktiska utvecklingen på de integrerade 
och sammanflätade europeiska finansiella 
marknaderna, där många finansiella företag 
opererar över nationsgränserna. Genom 
krisen uppdagades brister när det gäller 
samarbete, samordning, konsekvens i 
tillämpningen av EG-lagstiftningen och 
ömsesidigt förtroende mellan de nationella 
tillsynsorganen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Att en korrekt och fullständig 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen
säkerställs är en oeftergivlig förutsättning 
för integrerade, ändamålsenliga och korrekt 
fungerande finansiella marknader, för det 
finansiella systemets stabilitet och för 
neutrala konkurrensvillkor för 
finansmarknadsaktörer inom hela 
gemenskapen. Det bör därför inrättas en 
mekanism genom vilken myndigheten kan 
åtgärda fall av felaktig eller ofullständig 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen.
Denna mekanism bör tillämpas på områden 
där otvetydiga och ovillkorliga 
skyldigheter fastställs genom 
gemenskapslagstiftningen.

17. Att en korrekt och fullständig 
tillämpning av EU-lagstiftningen
säkerställs är en oeftergivlig förutsättning 
för integrerade, ändamålsenliga och korrekt 
fungerande finansiella marknader, för det 
finansiella systemets stabilitet och för 
neutrala konkurrensvillkor för 
finansmarknadsaktörer inom hela unionen.
Det bör därför inrättas en mekanism genom 
vilken myndigheten kan åtgärda fall av 
underlåtelse att tillämpa
EU-lagstiftningen. Denna mekanism bör 
tillämpas på områden där otvetydiga och 
ovillkorliga skyldigheter fastställs genom 
gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Om i exceptionella fall den behöriga 
myndigheten i fråga ihållande underlåter 
att agera, bör den europeiska myndigheten 
ha befogenhet att, för att få denna situation 
att upphöra, som en sista utväg anta beslut 
riktade till enskilda finansmarknadsaktörer.
Denna befogenhet bör endast gälla under 
exceptionella omständigheter då en behörig 
myndighet inte följer rekommendationer 
som riktats till den i fall då 
gemenskapslagstiftning är direkt tillämplig 
på finansmarknadsaktörer med stöd av nu 
gällande eller kommande EU-förordningar.

20. Om i exceptionella fall den behöriga 
myndigheten i fråga ihållande underlåter 
att agera, bör den europeiska myndigheten 
ha befogenhet att, för att få denna situation 
att upphöra, som en sista utväg och enbart 
i brådskande situationer anta beslut 
riktade till enskilda finansmarknadsaktörer.
Denna befogenhet bör endast gälla under 
exceptionella omständigheter då en behörig 
myndighet inte följer rekommendationer 
som riktats till den i fall då 
gemenskapslagstiftning är direkt tillämplig 
på finansmarknadsaktörer med stöd av nu 
gällande eller kommande EU-förordningar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Myndigheten bör aktivt främja 
konvergens i tillsynen inom hela 
gemenskapen i syfte att upprätta en 
gemensam tillsynskultur.

25. Myndigheten bör aktivt främja 
konvergens i tillsynen inom hela unionen i 
syfte att upprätta en gemensam 
tillsynskultur samtidigt som 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden respekteras fullt ut.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. För att bevara den finansiella 28. För att bevara den finansiella 



AD\813230SV.doc 7/23 PE430.969v02-00

SV

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 
betydelse. Myndigheten bör också 
samordna stresstester inom hela 
gemenskapen för att bedöma 
finansmarknadsaktörernas förmåga att stå 
emot en ogynnsam marknadsutveckling 
och säkerställa att så enhetliga metoder 
som möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester.

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 underrätta Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen, övriga europeiska 
tillsynsmyndigheter och Europeiska 
systemriskrådet samt de behöriga 
nationella myndigheterna om 
omständigheter av betydelse. Myndigheten 
bör också samordna stresstester inom hela 
unionen för att bedöma 
finansmarknadsaktörernas förmåga att stå 
emot en ogynnsam marknadsutveckling 
och säkerställa att så enhetliga metoder 
som möjligt tillämpas på nationell nivå för 
dessa tester.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. 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.

29. 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 
unionen och i internationella sammanhang.
Myndigheten bör också kunna dra nytta 
av det samarbete som kommissionen 
redan har med internationella fora.



PE430.969v02-00 8/23 AD\813230SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den 
ha rätt att få tillgång till all nödvändig 
information. För att undvika att ställa 
dubbla rapporteringskrav på 
finansmarknadsaktörerna bör sådan 
information normalt lämnas av de 
nationella tillsynsmyndigheter som 
befinner sig närmast de finansiella 
marknaderna och dessas aktörer.
Myndigheten bör dock ha befogenhet att 
begära information direkt från 
finansmarknadsaktörer och andra parter om 
en nationell myndighet inte tillhandahåller 
– eller kan tillhandahålla – informationen 
inom rimlig tid. Medlemsstaternas 
myndigheter bör vara skyldiga att bistå 
myndigheten med att genomdriva sådana 
direkt riktade informationskrav.

31. För att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den 
ha rätt att få tillgång till all nödvändig 
information. För att undvika att ställa 
dubbla rapporteringskrav på 
finansmarknadsaktörerna bör sådan 
information normalt lämnas av de 
nationella tillsynsmyndigheter som 
befinner sig närmast de finansiella 
marknaderna och dessas aktörer, under 
förutsättning att konfidentiell information 
inte görs tillgänglig för organ eller 
myndigheter som inte har rätt att ta del av 
den. Myndigheten bör dock ha befogenhet 
att begära information direkt från 
finansmarknadsaktörer och andra parter om 
en nationell myndighet inte tillhandahåller 
– eller kan tillhandahålla – informationen 
inom rimlig tid. Medlemsstaternas 
myndigheter bör vara skyldiga att bistå 
myndigheten med att genomdriva sådana 
direkt riktade informationskrav.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. 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.

32. 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 och
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Myndigheten bör vidta omedelbara 
åtgärder och 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.

bör skyddas systematiskt i enlighet med 
EU-lagstiftningen. Myndigheten bör vidta 
omedelbara åtgärder och 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.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar 
inom krishanteringen för att bevara den 
finansiella stabiliteten, bland annat när det 
gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansmarknadsaktörer.
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar en finansmarknadsaktörs
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 rådet ges uppgifter i sådana frågor 
med hänsyn till medlemsstaternas 
särskilda ansvar i sådana frågor.

34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar 
för att bevara den finansiella stabiliteten i 
krissituationer, bland annat när det gäller 
att stabilisera och avveckla nödlidande 
finansinstitut. Myndighetens åtgärder i 
brådskande ärenden eller 
avvecklingssituationer som påverkar ett 
finansinstituts stabilitet bör inte innebära 
intrång i medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan begära 
att myndighetens beslut ska omprövas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 
2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 
2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 
2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 
2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 
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2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 
2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta 
påverkar Europeiska bankmyndighetens 
behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), 
direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) 
och förordning … (kommande förordning 
om kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt 
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 
2006/49/EG (utan att detta påverkar 
Europeiska bankmyndighetens behörighet i 
fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … 
(kommande AIF-fonddirektiv) och 
förordning … (kommande förordning om 
kreditvärderingsinstitut), samt alla 
kommissionens direktiv, förordningar och 
beslut som grundas på dessa rättsakter och 
varje kommande gemenskapsrättsakt 
genom vilken myndigheten tilldelas 
uppgifter.

Ändringsförslag 11

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 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, 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.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
investerare, 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, samtidigt som 
myndigheten ska ta hänsyn till behovet av 
att öka konkurrensen och innovationen 
på den inre marknaden och att säkra den 
globala konkurrenskraften. 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.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utfärda riktlinjer och rekommendationer 
enligt artikel 8,

b) utfärda icke-bindande riktlinjer och 
rekommendationer enligt artikel 8,

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder Tekniska standarder – delegerade akter

Ändringsförslag 14

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.

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna, och därmed sett 
till att finansmarknadsaktörerna fått delta 
i utarbetandet av samtliga bestämmelser 
som de kommer att omfattas av i syfte att 
säkerställa att sådana bestämmelser är 
proportionerliga till målet och att de inte 
är orimliga och analysera de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.
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Ändringsförslag 15

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. Standarderna ska antas av kommissionen 
genom förordningar eller beslut i form av 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 
finansmarknadsaktörer. Myndigheten ska 
genomföra ett öppet offentligt samråd om 
riktlinjer och rekommendationer och 
analysera de möjliga kostnaderna och 
fördelarna i sammanhanget. Riktlinjerna 
ska offentliggöras på myndighetens 
webbplats.

De behöriga myndigheterna ska med alla 
tillgängliga medel söka följa dessa 
riktlinjer och rekommendationer.

De behöriga myndigheterna ska med alla 
tillgängliga medel söka följa dessa 
riktlinjer och rekommendationer.

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

Om en behörig myndighet inte tillämpar 
dessa riktlinjer eller rekommendationer ska 
den underrätta myndigheten om skälen till 
detta. Myndigheten ska offentliggöra 
dessa skäl och i god tid på förhand 
meddela den behöriga myndigheten om 
sin avsikt att göra detta.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsekvent tillämpning av 
gemenskapsbestämmelserna

Underlåtelse att tillämpa unionens 
lagstiftning

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

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, till exempel genom att 
underlåta att säkerställa att en 
finansmarknadsaktör uppfyller kraven i 
dessa rättsakter, ska myndigheten kunna 
utöva de befogenheter som anges i 
punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

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

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter eller av 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen, eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
underlåtelse att tillämpa
EU-lagstiftningen.

Utan att det påverkar de befogenheter som 
fastställs genom artikel 20, ska den 
behöriga myndigheten utan dröjsmål förse 
den europeiska myndigheten med alla de 
uppgifter som denna finner vara 
nödvändiga för sin utredning.

Utan att det påverkar de befogenheter som 
fastställs genom artikel 20, ska den 
behöriga myndigheten utan dröjsmål förse 
den europeiska myndigheten med alla de 
uppgifter som denna finner vara 
nödvändiga för sin utredning.

3. Den europeiska myndigheten kan senast 
inom två månader från det att den inledde 
sin utredning till den behöriga 
myndigheten rikta en rekommendation i 
vilken den anger vilka åtgärder som krävs 
för att följa gemenskapslagstiftningen.

3. Den europeiska myndigheten kan senast 
inom två månader från det att den inledde 
sin utredning till den behöriga 
myndigheten rikta en rekommendation i 
vilken den anger vilka åtgärder som krävs 
för att följa EU-lagstiftningen.

Den behöriga myndigheten ska inom tio 
arbetsdagar från mottagandet av 
rekommendationen underrätta den 
europeiska myndigheten om de åtgärder 
den har vidtagit, eller avser att vidta, för att 
säkerställa överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen.

Den behöriga myndigheten ska inom tio 
arbetsdagar från mottagandet av 
rekommendationen underrätta den 
europeiska myndigheten om de åtgärder 
den har vidtagit, eller avser att vidta, för att 
säkerställa överensstämmelse med 
EU-lagstiftningen.
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4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ, 
fatta beslut om krav på den behöriga 
myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder 
för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

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

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 tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

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

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

Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

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

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

6. Om en behörig myndighet 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 behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör om 
krav på att vidta nödvändiga åtgärder för 

6. Om en behörig myndighet 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 behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
EU-lagstiftningen för att upprätthålla eller 
återställa neutrala konkurrensvillkor på den 
inre marknaden eller för att säkerställa att 
det finansiella systemet fungerar korrekt 
och med integritet när det gäller 
gränsöverskridande verksamhet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt – om 
de relevanta kraven i de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
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att uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

beslut riktat till en finansmarknadsaktör om 
krav på att vidta nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-
lagstiftningen, däribland även att upphöra 
att tillämpa eventuell oförenlig praxis.
Innan myndigheten antar ett enskilt 
beslut, ska den underrätta kommissionen 
om detta.
Kommissionen ska se till att rätten för 
beslutets adressater att bli hörda 
respekteras.
Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.
Inom två veckor från mottagandet av den 
europeiska myndighetens förslag till 
beslut ska kommissionen avgöra huruvida 
det ska godkännas. Kommissionen får 
inte förlänga denna tidsfrist. Om det 
ligger i unionens intresse får 
kommissionen godkänna förslaget till 
beslut endast till viss del eller med 
ändringar.
Om kommissionen inte godkänner 
förslaget till beslut eller godkänner det 
endast delvis eller med ändringar, ska den 
utan dröjsmål underrätta den europeiska 
myndigheten genom ett formellt yttrande.
Inom en vecka efter att ha mottagit det 
formella yttrandet ska den europeiska 
myndigheten ompröva och anpassa sitt 
beslut efter kommissionens formella 
yttrande samt utan dröjsmål överlämna 
det till kommissionen.
Inom en vecka efter mottagandet av den 
europeiska myndighetens ändrade beslut 
ska kommissionen avgöra huruvida det 
ska godkännas eller avslås.
Om kommissionen avslår det ändrade 
beslutet, ska beslutet inte anses ha 
antagits.

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
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kommissionen antagit enligt punkt 4. kommissionen antagit enligt punkt 4.
7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
behöriga myndigheterna.
Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska vara förenliga med det beslutet.

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lösande av tvister mellan behöriga 
myndigheter

Lösande av tvister mellan behöriga 
myndigheter i gränsöverskridande fall

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område som 
berör den lagstiftning som avses i 
artikel 1.2 får den europeiska myndigheten 
på begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna bistå dessa 
myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att kunna uppfylla sin roll att 
underlätta och samordna ska 
myndigheten ha fullständig information 
om relevant utveckling om det fall som 
avses i punkt 1, och uppmanas delta 
såsom observatör vid alla sammanträden i 
vederbörande behöriga nationella 
tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Beslut som fattats enligt punkt 3 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av en 
behörig myndighet. När de behöriga 
myndigheterna vidtar åtgärder avseende 
frågor som är föremål för ett beslut som 
antas enligt punkt 3 ska dessa 
myndigheter iaktta det beslutet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter den europeiska myndighetens beslut 
och därigenom inte säkerställer att en 
finansmarknadsaktör 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 

4. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter den europeiska myndighetens beslut 
och därigenom inte säkerställer att en 
finansmarknadsaktör 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 
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kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör om 
krav på nödvändiga åtgärder som denna 
ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter 
enligt gemenskapslagstiftningen, 
däribland även krav på att upphöra med 
viss praxis.

kommissionens befogenheter enligt 
artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 9.6 
anta ett enskilt beslut riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på 
nödvändiga åtgärder som denna ska vidta 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
EU-lagstiftningen, däribland även krav på 
att upphöra med viss praxis.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) fungera som medlare efter begäran av 
behöriga myndigheter eller på eget 
initiativ, utan att detta ska påverka 
artikel 11, och

(3) genomföra icke-bindande medling
efter begäran av behöriga myndigheter, 
utan att detta ska påverka artikel 11, och

Ändringsförslag 24

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.

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
EU-institutionernas behörighetsområden, 
utveckla kontakter med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får 
ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer. Sådana 
arrangemang ska inte medföra några 
juridiska förpliktelser för Europeiska 
unionen och dess medlemsstater.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
lämna alla nödvändiga upplysningar så att 
den kan fullgöra de uppgifter som den 
tilldelas genom denna förordning, 
samtidigt som tillämpliga bestämmelser 
om sekretess och skydd av 
personuppgifter i EU-lagstiftningen på 
området iakttas fullt ut.

Ändringsförslag 26

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. För varje sådan begäran ska om 
möjligt ett gemensamt 
rapporteringsformat användas.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgrupp för värdepapper och 
marknader

Inrättandet av en intressentgrupp för 
värdepapper och marknader
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Ändringsförslag 28

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 värdepapper och marknader inrättas.

1. Myndighetens ska inrätta en 
intressentgrupp för värdepapper och 
marknader vars syfte är samråd med 
intressenter på områden av betydelse för 
myndighetens utförande av sina uppgifter.

Ändringsförslag 29

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.

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

Ändringsförslag 30

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 
något direkt intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.
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Ändringsförslag 31

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 tillsynsmyndighet, 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, kan den 
notifiera den europeiska myndigheten, 
rådet och kommissionen inom tre 
arbetsdagar efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska inom en tidsfrist av 
en månad från medlemsstatens notifiering 
underrätta denna om huruvida den 
vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

Myndigheten ska inom en tidsfrist av 
en vecka från medlemsstatens notifiering 
underrätta denna om huruvida den 
vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.
Om beslutet vidhålls eller ändras, ska 
myndigheten förklara att dess 
finanspolitiska ansvarsområden inte 
påverkas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 238 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt inom 
en månad besluta om huruvida 
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återkallas. myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.
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