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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Kommissionen har fremsat forslag om en ny udformning af EU’s finansielle regelsæt henblik 
på at forbedre tilsynets kvalitet og konsekvens, sikre mere effektiv udarbejdelse og 
håndhævelse af bestemmelser og bedre at kunne identificere risici i det finansielle system. Det 
foreslås, at der oprettes et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et netværk af 
nationale finanstilsyn, som samarbejder med tre nye europæiske tilsynsmyndigheder 
(ESA'er): en europæisk banktilsynsmyndighed (EBA); en europæisk tilsynsmyndighed for 
forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA); og en europæisk 
værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA). Der vil ligeledes blive oprettet et europæisk udvalg for 
systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere potentielle trusler mod den finansielle 
stabilitet.

Retsudvalget har vedtaget sin udtalelse, hvori det generelt støtter Kommissionens mål som 
beskrevet i korte træk ovenfor og den foreslåede struktur, men mener dog, at det er vigtigt, at 
nærhedsprincippet respekteres, og at medlemsstaterne og de nationale finanstilsyn bevarer 
deres kompetence, hvor dette er relevant.

Vigtige problemområder

Ordførerens anser følgende for at være de vigtigste problemområder – omfanget af ESA’ernes 
og Kommissionens beføjelser til at udarbejde regler, uddelegering til ESA’erne af beføjelser 
til at træffe bindende beslutninger og ESA’ernes rolle som mægler i tvister mellem nationale 
finanstilsyn – tages op i den endelige udtalelse.

Da det omhandlede direktiv henviser til 11 andre direktiver, hvoraf nogle endnu ikke er blevet 
vedtaget og kan blive ændret i væsentlig grad, ville det have været ønskværdigt at have haft 
mere tid til at foretage en dybtgående juridisk analyse. Ikke desto mindre er hensigten med 
Retsudvalgets udtalelse, at den vil indgå i det korresponderende udvalgs arbejde på en 
konstruktiv måde.

Tekniske standarder

Ifølge forslaget vil ESA’erne have mulighed for at udarbejde udkast til tekniske standarder, 
som skal godkendes af Kommissionen. Samtidig med, at det i betragtningerne hedder:
“Tekniske standarder bør … ikke indebære politikvalg”, forekommer de nuværende 
bestemmelsers anvendelsesområde unødvendigt bredt, og fleksibilitet beskrives i 
begrundelsen som et af de overordnede principper. Ordføreren accepterer ganske vist, at det er 
nødvendigt med et vist niveau af fleksibilitet, for at ESA’erne på effektiv vis kan udarbejde 
tekniske standarder, men han er ikke desto mindre af den opfattelse, at der er behov for 
ændringer i specifikke tilfælde, hvor udformningen af tekniske standarder ville indebære 
politikvalg.

Da forslaget blev fremlagt af Kommissionen, før Lissabontraktaten trådte i kraft, har det 
været nødvendigt at tilpasse den foreslåede procedure for vedtagelse af tekniske standarder til 
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I tråd med ordførerens tilgang, ifølge 



PE438.379v02-00 4/74 AD\813235DA.doc

DA

hvilken beføjelsen til at vedtage tekniske standarder skulle tildeles Kommissionen på 
grundlag af artikel 290 TEUF, vedtog udvalget en pakke af ændringsforslag. Formålet med 
disse ændringsforslag er, at de 11 direktiver, som ændres ved Kommissionens forslag, 
udelukkende ændres, for så vidt angår tekniske standarder og de nye myndigheder. Alle andre 
bestemmelser om komitologi i de ændrede direktiver berøres endnu ikke af disse 
ændringsforslag, jf. den foreslåede nye betragtning 14 a (ny), men de er efter udvalgets 
opfattelse nødt til at blive ændret så hurtigt som muligt i overensstemmelse med Szajers 
betænkning1 (jf. især punkt 18), hvori delegerede retsakter foretrækkes i så vid udstrækning 
som muligt.

Hensigten med pakken med de vedtagne ændringsforslag er, at den følger forslagene i Szajers 
betænkning nøje ved at foreslå, at der delegeres beføjelser til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 TEUF for en begrænset periode (i dette tilfælde 5 år), som 
på forespørgsel af Kommissionen kan forlænges med yderligere perioder på 5 år, at denne 
delegation på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekaldes af Parlamentet eller Rådet, og at 
Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse inden for en periode på tre måneder.

For så vidt angår myndighedernes udarbejdelse af standarder og Kommissionens vedtagelse 
af standarder, henvises der til proceduren i artikel 7 i de tre ESA-forordninger.  

Bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder

I de forskellige direktiver vedrørende ESA’erne foreslås ordninger, ved hjælp af hvilke en 
ESA kan beslutte, hvornår et nationalt finanstilsyn ikke har fulgt en af ESA'ens anbefalinger, 
og en ESA kan bilægge tvister mellem nationale finanstilsyn. Ordførerens betænkeligheder 
ved, at uddelegering af skønsbeføjelser til disse nye organisationer kunne gå imod 
Domstolens retspraksis2, ifølge hvilken et agentur ikke kan gå ud over 
gennemførelsesbeføjelser, som er klart afgrænsede, og heller ikke må udøve diskretionære 
beføjelser, og ifølge hvilken en institution ikke kan uddelegere beføjelser, som den ikke selv 
har, er kommet til udtryk i specifikke ændringsforslag vedrørende ESA’ernes mægling i 
tvister i udkastet. De drejer sig specifikt om bilæggelse af tvister.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag1

                                               
1 Retsudvalgets betænkning af 29.3.2010, ordfører Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Domstolens domme i sag C-9/56 og sag C-10/56, Meroni mod Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 55.



AD\813235DA.doc 5/74 PE438.379v02-00

DA

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede 
store mangler i det finansielle tilsyn, både i 
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 og udbyder finansielle 
tjenesteydelser til virksomheder og 
forbrugere. Krisen afslørede mangler 
inden for samarbejde, koordinering, 
konsekvent anvendelse af 
fællesskabslovgivningen og tilliden 
mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede 
store mangler i det finansielle tilsyn, både i 
bestemte tilfælde og i det finansielle 
system som helhed. Nationalt baserede
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 
EU-retten og tilliden mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis det europæiske 
finanstilsynssystem skal fungere effektivt, 
er det nødvendigt at foretage ændringer i 
fællesskabslovgivningen inden for de tre 
myndigheders aktivitetsområde. 
Ændringerne vedrører fastlæggelsen af 
omfanget af visse af de europæiske 
tilsynsmyndigheders beføjelser, integration 
af visse beføjelser i eksisterende processer
oprettet ved relevant 
fællesskabslovgivning og ændringer, som 
skal sikre en gnidningsfri og effektiv 
virkemåde i forbindelse med det 
europæiske finanstilsynssystem.

(6) Hvis det europæiske 
finanstilsynssystem skal fungere effektivt, 
er det nødvendigt at foretage ændringer i 
EU-retten inden for de tre myndigheders 
aktivitetsområde. Ændringerne vedrører 
fastlæggelsen af omfanget af visse af de 
europæiske tilsynsmyndigheders 
beføjelser, integration af visse beføjelser 
oprettet ved EU-retten og ændringer, som 
skal sikre en gnidningsfri og effektiv 
virkemåde i forbindelse med det 
europæiske finanstilsynssystem.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Oprettelsen af de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA) bør følges op 
med udarbejdelse af et enkelt sæt 
harmoniserede regler for at sikre ensartet 
anvendelse og således bidrage til et mere 
effektivt indre marked. I henhold til 
forordningerne om omrettelse af ESFS kan 
de europæiske tilsynsmyndigheder
udarbejde udkast til tekniske standarder på 
de områder, der specifikt er fastsat i den 
relevante lovgivning, som forelægges 
Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af 
forordninger eller afgørelser. Den 
relevante lovgivning bør definere inden for 
hvilke områder, de europæiske 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
udarbejde udkast til tekniske standarder.

(7) Oprettelsen af de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA’er) bør følges op 
med udarbejdelse af et enkelt sæt 
harmoniserede regler for at sikre ensartet 
anvendelse og således bidrage til et mere 
effektivt indre marked. I henhold til 
forordningerne om omrettelse af ESFS kan 
ESA’er udarbejde udkast til tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastsat i den relevante lovgivning, med 
undtagelse af politiske beslutninger, som 
forelægges Kommissionen til vedtagelse 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Den relevante lovgivning 
bør definere inden for hvilke områder, 
Kommissionen har beføjelse til at vedtage
tekniske standarder ved hjælp af 
delegerede retsakter.

Begrundelse

Det skal fremgå klart af de juridiske formuleringer, at udkast til tekniske standarder ikke bør 
omfatte politiske beslutninger jf. direktiverne til oprettelse af EBA, ESMA og EIOPA.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør være en rimelig balance 
mellem fastlæggelsen af 
anvendelsesområder for tekniske 
standarder og udarbejdelsen af et enkelt 
sæt harmoniserede regler, og reguleringen 
bør ikke blive ubehørigt kompliceret. Kun 
de områder bør udvælges, hvor 

(8) Der bør være en rimelig balance 
mellem fastlæggelsen af 
anvendelsesområder for tekniske 
standarder og udarbejdelsen af et enkelt 
sæt harmoniserede regler, og reguleringen 
bør ikke blive ubehørigt kompliceret. Kun 
de områder bør udvælges, hvor 
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konsekvente tekniske regler vil bidrage 
væsentligt til finansiel stabilitet, 
beskyttelse af indskydere, forsikringstagere 
og investorer samt markedernes effektivitet 
og integritet og fjerne 
konkurrenceforvridninger og risici for 
regelarbitrage.

konsekvente tekniske regler vil bidrage 
væsentligt til finansiel stabilitet, 
beskyttelse af indskydere, forsikringstagere 
og investorer samt markedernes effektivitet 
og integritet og fjerne 
konkurrenceforvridninger og risici for 
regelarbitrage, samtidig med at det sikres, 
at politiske beslutninger træffes af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen efter de sædvanlige 
procedurer.

Begrundelse

Tekniske standarder bør ikke indebære politikvalg. Ordføreren understreger, at det er 
nødvendigt med lovgivningsmæssig kontrol af politiske beslutninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Områder, der er omfattet af tekniske 
standarder, bør være rent tekniske områder, 
hvor der er behov for tilsynseksperter til at 
udvikle standarderne. De tekniske 
standarder bør fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de regler, der indgår i 
grundlæggende instrumenter, som 
Europa-Parlamentet og Rådet har 
vedtaget, og eventuelt i Kommissionens 
gennemførelsesforanstaltninger, uden at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
disse retsforskrifter, bl.a. ved at fjerne 
nogle af disse bestemmelser eller ved at 
supplere retsforskriften ved at tilføje nye 
ikke-væsentlige bestemmelser. Tekniske 
standarder bør derfor ikke indebære 
politikvalg. Tekniske standarder, som skal 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
en gennemførelsesforanstaltning fra 
Kommissionens side, bør først udarbejdes, 
når Kommissionens 
gennemførelsesforanstaltning er vedtaget. 
I visse tilfælde, hvor Kommissionen på 

(9) Områder, der er omfattet af tekniske 
standarder, bør være rent tekniske områder, 
hvor der er behov for tilsynseksperter til at 
udvikle standarderne. De almengyldige 
tekniske standarder bør begrænses til at 
supplere eller ændre bestemte ikke-
væsentlige bestemmelser i den 
grundlæggende retsakt. Tekniske 
standarder bør derfor ikke indebære 
politikvalg. I overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage sådanne tekniske standarder i 
form af delegerede retsakter. 
Kommissionen bør kunne anvende 
ESA'ernes ekspertise som fastsat i 
forordningerne om oprettelse af ESFS. Af 
konsekvenshensyn er det derfor passende 
at indføre den procedure for vedtagelse af 
tekniske standarder, der er omhandlet i 
artikel 7 i forordning (EF) nr. …/… [EBA], 
nr. …/… [ESMA] og nr. …/… [EIOPA].
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indeværende tidspunkt har beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med 
udvalgsprocedurer, jf. Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen, og indholdet 
i disse gennemførelsesforanstaltninger er 
begrænset til at fastsætte betingelserne for 
anvendelse af regler, som indgår i de 
grundlæggende instrumenter, som ikke 
kræver yderligere supplering, er det af 
konsekvenshensyn passende at indføre den 
procedure for vedtagelse af tekniske 
standarder, der er omhandlet i artikel 7 i 
forordning (EF) nr. …/… [EBA], nr. …/… 
[ESMA] og nr. …/… [EIOPA].

Begrundelse

I forbindelse med lovgivning, der er under revision nu, bør der anvendes procedurer med 
egentlig fælles beslutningstagning for at sikre absolut sikkerhed om, hvad indholdet af 
udkastene til tekniske standarder bør være, således at de nødvendige tilpasninger kan 
foretages ved hjælp af de rigtige procedurer.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dette direktiv bør derfor fastsætte 
situationer, hvor der skal findes en 
løsning på et proceduremæssigt eller et 
faktuelt spørgsmål vedrørende 
overholdelsen af EU-retten, og de 
tilsynsførende måske ikke er i stand til 
selv at løse problemet. I en sådan 
situation bør en af de tilsynsførende have 
mulighed for at henvise spørgsmålet til 
den kompetente ESA. Den europæiske 
tilsynsmyndighed bør handle i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i dette direktiv. Den bør kunne 
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kræve, at de kompetente myndigheder 
træffer særlige foranstaltninger eller 
afstår herfra for at finde en løsning på 
sagen og sikre overensstemmelse med EU-
retten med bindende virkninger for de 
berørte kompetente myndigheder.
Hvis den relevante EU-lovgivning giver 
medlemsstaterne mulighed for at foretage 
et skøn, bør beslutninger, som ESA har 
truffet, ikke erstatte de nationale 
tilsynsførendes udøvelse af skøn i 
overensstemmelse med EU-retten.

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med Domstolens retspraksis (sag 9/56 og 10/56, Meroni mod 
Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 55 og 97) er det nødvendigt, at beslutninger, der er 
truffet af ESA'er, ikke erstatter de nationale tilsynsmyndigheders lovlige udøvelse af skøn. I 
henhold til Meroni-sagen må en institution ikke uddelegere beføjelser, som den ikke selv er i 
besiddelse af.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed 
som kreditinstitut omhandler mægling eller 
fælles beslutninger for så vidt angår 
identifikation af vigtige filialer med 
henblik på medlemskab af tilsynskollegier, 
validering af modeller og vurdering af 
koncernrisici. Inden for alle disse områder 
bør det ved ændringer klart tilkendegives, 
at i tilfælde af tvister i den angivne 
tidsperiode kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed bilægge tvisten ved 
at anvende den procedure, der er beskrevet 
i forordning …/… [EBA]. Denne tilgang 
viser tydeligt, at tvister kan bilægges og 
samarbejdet styrkes, inden der træffes 
endelig afgørelse, eller en institution gøres 

(13) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed 
som kreditinstitut omhandler mægling eller 
fælles beslutninger for så vidt angår 
identifikation af vigtige filialer med 
henblik på medlemskab af tilsynskollegier, 
validering af modeller og vurdering af 
koncernrisici. Inden for alle disse områder 
bør det ved ændringer klart tilkendegives, 
at i tilfælde af tvister i den angivne 
tidsperiode kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed bilægge tvisten ved 
at anvende den procedure, der er beskrevet 
i forordning …/… [EBA]. Denne tilgang 
viser tydeligt, at tvister, samtidig med at 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
ikke kan erstatte de nationale 
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bekendt med en sådan. tilsynsmyndigheders skønsmæssige 
afgørelser, kan bilægges og samarbejdet 
styrkes, inden der træffes endelig afgørelse, 
eller en institution gøres bekendt med en 
sådan.

Begrundelse

På områder med tvister mellem nationale finanstilsyn bør ESA’ernes mulighed for bistå med 
at nå til enighed ikke gå så vidt som til også at omfatte en mulighed for at erstatte nationale 
tilsynsmyndigheders skønsmæssige afgørelser. Dette er for at sikre overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Tilpasningen af udvalgsprocedurer 
til henholdsvis artikel 290 (delegerede 
retsakter) og 291 
(gennemførelsesretsakter) i Traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) bør foretages gradvist. Dette 
direktiv bør tilpasse de relevante 
bestemmelser i de ændrede direktiver 
nævnt i betragtning 20 til artikel 290 og 
291 TEUF, men kun for så vidt angår de 
nye ESA’er og kun i det omfang, de 
vedrører tekniske standarder. Denne 
tilpasning samt yderligere tilpasninger af 
andre komitologibestemmelser i de 
ændrede direktiver bør ikke begrænses til 
foranstaltninger, der tidligere blev 
behandlet efter forskriftsproceduren med 
kontrol, men bør omfatte alle relevante 
generelle foranstaltninger, uanset hvilken 
beslutnings- eller udvalgsprocedure der 
gjaldt for dem forud for 
Lissabontraktatens ikrafttræden. For at 
sikre ensartethed bør der i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv ske yderligere tilpasning til 
artikel 290 og 291 TEUF af andre 
udvalgsprocedurer i de ændrede 
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direktiver, der er nævnt i betragtning 20.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Fortrolige oplysninger, som er 
fremsendt til eller udvekslet mellem de 
kompetente myndigheder og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
eller Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici, bør være omfattet af 
den forpligtelse til tavshedspligt, der 
gælder for de ansatte eller tidligere 
ansatte hos de kompetente myndigheder, 
som modtager oplysningerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Inden for de områder, hvor 
myndighederne er forpligtet til at 
udarbejde udkast til tekniske standarder, 
bør disse udkast til tekniske standarder 
forlægges Kommissionen senest tre år 
efter myndighedernes oprettelse.

udgår

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3
Direktiv 2002/87/EF
Kapitel III – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BEFØJELSER OG 
UDVALGSPROCEDURER

DELEGEREDE BEFØJELSER

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2002/87/EF
Artikel 21 a – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Tekniske standarder – delegerede retsakter
1. For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktiv kan de europæiske 
tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 42 
i forordning …/… [EBA], forordning 
…/… [EIOPA] og forordning …/… 
[ESMA] udarbejde udkast til tekniske 
standarder vedrørende:

1. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende artikel 6, stk. 2, for 
at præcisere de beregningsmetoder, der er 
opstillet i bilag I, afsnit II, jf. dog artikel 
6, stk. 4.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, før 
delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

a) artikel 2, stk. 11, for at fastsætte 
betingelserne for anvendelse af artikel 17 
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i Rådets direktiv 78/660/EØF i forbindelse 
med nærværende direktiv
b) artikel 2, stk. 17, for at fastsætte 
betingelserne for anvendelse af 
procedurerne til definition af "relevante 
kompetente myndigheder"
c) artikel 3, stk. 5, for at fastsætte 
betingelserne for anvendelse af de 
alternative parametre til identifikation af 
et finansielt konglomerat
d) artikel 6, stk. 2, for at fastsætte 
betingelserne for anvendelse af de 
beregningsmetoder, der er opstillet i bilag 
I, del II, jf. dog artikel 6, stk. 4
e) artikel 7, stk. 2, for at fastlægge den 
metode, der skal anvendes til at sikre, at 
de elementer, der er omfattet af 
definitionen af "risikokoncentrationer", 
underlægges den i andet afsnit 
omhandlede tilsynsmæssige overvågning
f) artikel 8, stk. 2, for at fastlægge den 
metode, der skal anvendes til at sikre, at 
de elementer, der er omfattet af 
definitionen af "transaktioner inden for 
en gruppe", underlægges den i tredje 
afsnit omhandlede tilsynsmæssige 
overvågning.
Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA], forordning …/… 
[EIOPA] og forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA], forordning …/… [EIOPA] og 
forordning …/… [ESMA].

Begrundelse

Da Rådets direktiv 78/660/EØF er ved at blive revideret, er ordføreren af den opfattelse, at 
der ikke bør udarbejdes udkast til tekniske standarder, før de endelige resultater af denne 
revision foreligger.

I den eksisterende lovgivning findes allerede en måde, hvorpå man kan definere ”relevante 
kompetente myndigheder” uden at henvise til gennemførelsesforanstaltninger eller et krav om 
yderligere definition; derfor bør dette kun ændres efter en fuldkommen revision af direktivet, 
herunder en konsekvensanalyse.
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Fastsættelse af betingelserne for at anvende disse parametre ville nærmest udgøre en politisk 
beslutning og bør ligge uden for tekniske standarders anvendelsesområde.

Udkast er forvirrende; “præcisere” bør indsættes i stedet for “fastsætte betingelserne for 
anvendelse af”. Ordføreren mener, at denne ændring gør teksten meget klarere og forhindrer 
den ukorrekte opfattelse, at niveau 3 supplerer niveau 1 eller 2.

At fastlægge hvad “risikokoncentrationer” dækker over, er ikke en strengt teknisk beregning 
og vil højst sandsynlig kræve en vis grad af politisk beslutning. Derfor egner det sig ikke til at 
indgå i en teknisk standard.

Hvad der er omfattet af definitionen af “transaktioner inden for en gruppe”, er allerede 
indeholdt i det oprindelige direktiv, og en omformulering af denne definition vil højst 
sandsynlig indebære en politisk beslutning. Såfremt denne ændring anses for nødvendig, bør 
den foretages inden for rammerne af en egentlig revision af direktivet.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Direktiv 2003/6/EF
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af stk. 2 
og 4 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastsætte betingelserne for 
anvendelse i forbindelse med anmodninger 
om udveksling af oplysninger og 
grænseoverskridende kontrolundersøgelser.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende anmodninger om 
udveksling af oplysninger og 
grænseoverskridende kontrolundersøgelser.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, før 
delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
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af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning .../..., udkast til tekniske 
standarder vedrørende oplysninger, som 
indgives til de kompetente myndigheder. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende oplysninger, som 
indgives til de kompetente myndigheder.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, før 
delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
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En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EIOPA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EIOPA].

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 20 – stk. 11 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. For at sikre ensartet anvendelse af 
dette direktiv udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder og opstiller for hver 
enkelt medlemsstat bestemmelser af 
tilsynsmæssig karakter, der er relevante for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
ikke er omfattet af henvisningen til 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

11. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder og opstiller for hver enkelt 
medlemsstat bestemmelser af 
tilsynsmæssig karakter, der er relevante for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
ikke er omfattet af henvisningen til 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, før 
delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
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helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EIOPA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EIOPA].

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 1
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 8 indsættes følgende som stk. 
5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 
2 og tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, som blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning .../... , udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
de gennemførelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
stk. 4. Myndigheden forelægger disse 
udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

udgår

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 4
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og tage hensyn til den 
tekniske udvikling på de finansielle 
markeder udarbejder Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
kravet om tillæg til prospektet i tilfælde af 
en væsentlig ny omstændighed, materiel 
fejl eller ukorrekthed i forbindelse med 
oplysningerne i prospektet. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

3. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
tillægges Kommissionen beføjelser til for 
en periode på fem år i form af delegerede 
retsakter og i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde at 
vedtage tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af kravet om tillæg til 
prospektet i tilfælde af en væsentlig ny 
omstændighed, materiel fejl eller 
ukorrekthed i forbindelse med 
oplysningerne i prospektet.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, før 
delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
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standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 6
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktiv og tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder kan 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder for at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af
procedurerne for anmeldelse af 
godkendelsescertifikatet, kopien af
prospektet, oversættelsen af resuméet og 
eventuelle tillæg til prospektet.

4. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
tillægges Kommissionen beføjelser til for 
en periode på fem år i form af delegerede 
retsakter og i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde at 
vedtage tekniske standarder vedrørende 
procedurerne for anmeldelse af 
godkendelsescertifikatet, kopien af 
prospektet, oversættelsen af resuméet og 
eventuelle tillæg til prospektet.
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Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 2 
og tage hensyn til den tekniske udvikling 
på de finansielle markeder kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
for at fastlægge betingelserne for 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller for nævnte 

4. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
form af delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder, der præciserer betingelserne for 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
mellem kompetente myndigheder, 
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samarbejde og udveksling af oplysninger. herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller for nævnte 
samarbejde og udveksling af oplysninger. 

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 2
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-
4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 kan 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af krav og procedurer i 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende krav og procedurer i 
forbindelse med tilladelse som omhandlet i 
denne artikel og i artikel 7, artikel 9, stk. 2-
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forbindelse med tilladelse som omhandlet i 
denne artikel og i artikel 7, artikel 9, stk. 2-
4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12.

4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 3
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 10 a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til 
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af 
listen over de oplysninger, der kræves til at 
foretage en vurdering af en erhvervelse, jf. 
stk. 1, og proceduren for samråd mellem de 
relevante kompetente myndigheder, jf. 
artikel 10, stk. 4. Myndigheden forelægger 

8. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende listen over de 
oplysninger, der kræves til at foretage en 
vurdering af en erhvervelse, jf. stk. 1, og 
proceduren for samråd mellem de relevante 
kompetente myndigheder, jf. artikel 10, 
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disse udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

stk. 4.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 4
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og indføre en ensartet 
underretningsprocedure kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af kravet om fremsendelse 
af oplysninger, jf. stk. 2 og 4, og 
proceduren for fremsendelse af disse 

7. For at indføre en ensartet 
underretningsprocedure tillægges 
Kommissionen beføjelser til i form af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde at 
vedtage tekniske standarder vedrørende
kravet om fremsendelse af oplysninger, jf. 
stk. 2 og 4, og proceduren for fremsendelse 
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oplysninger, jf. stk. 3 og 6, herunder 
udarbejdelse af standardformularer og 
modeller.

af disse oplysninger, jf. stk. 3 og 6, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 5
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 32 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og indføre en ensartet 
underretningsprocedure kan Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af kravet om fremsendelse 

10. For at indføre en ensartet 
underretningsprocedure tillægges 
Kommissionen beføjelser til i form af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde at 
vedtage tekniske standarder vedrørende
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af oplysninger, jf. stk. 2 og 4, og 
proceduren for fremsendelse af disse 
oplysninger, jf. stk. 3, herunder 
udarbejdelse af standardformularer og 
modeller.

kravet om fremsendelse af oplysninger, jf. 
stk. 2 og 4, og proceduren for fremsendelse 
af disse oplysninger, jf. stk. 3 og 6, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA]."

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 9
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 56 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 
1 og 2 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 

6. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
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anvendelse af bestemmelserne om de 
kompetente myndigheders pligt til at 
samarbejde i henhold til stk. 1 og indholdet 
af samarbejdsaftalerne i henhold til stk. 2, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

standarder vedrørende de kompetente 
myndigheders pligt til at samarbejde i 
henhold til stk. 1 og indholdet af 
samarbejdsaftalerne i henhold til stk. 2, 
herunder udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 10 – litra b
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 
1 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om de 
kompetente myndigheders pligt til at 
samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og 
undersøgelser

funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de kompetente 
myndigheders pligt til at samarbejde om 
tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 11 – litra a
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 
1 og 2 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastsætte betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om pligten 
til at udveksle oplysninger, herunder også 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende pligten til at 
udveksle oplysninger, herunder også 
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udarbejdelse af standardformularer og 
modeller.

udarbejdelse af standardformularer og 
modeller.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 6 – nr. 12
Direktiv 2004/39/EF
Artikel 60 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastsætte betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om pligten 
til at konsultere andre kompetente 
myndigheder forud for meddelelse af en 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende pligten til at 
konsultere andre kompetente myndigheder 
forud for meddelelse af en tilladelse, 
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tilladelse, herunder også udarbejdelse af 
standardformularer og modeller.

herunder også udarbejdelse af 
standardformularer og modeller. 

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 1 –litra b
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
og tage hensyn til den tekniske udvikling 
på de finansielle markeder udarbejder Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, 
som blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
.../...[31] , udkast til tekniske standarder 

9. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
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med henblik på at udforme en 
standardformular til anmeldelse af de 
krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 
1, eller ved indgivelse af oplysningerne  
artikel 19, stk. 3.

standarder med henblik på at udforme en 
standardformular til anmeldelse af de 
krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 
1, eller ved indgivelse af oplysningerne i 
artikel 19, stk. 3.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Myndigheden forelægger de i første afsnit 
nævnte udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.
Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 2 –litra b
Direktiv 2004/109/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
og tage hensyn til den tekniske udvikling 
på de finansielle markeder udarbejder Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 

3. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
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udkast til tekniske standarder med henblik 
på at udforme en standardformular til 
anmeldelse af de krævede oplysninger til 
udstederen, jf. stk. 1, eller ved indgivelse af 
oplysningerne i artikel 19, stk. 3.

overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at udforme en 
standardformular til anmeldelse af de 
krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 
1, eller ved indgivelse af oplysningerne i 
artikel 19, stk. 3.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Myndigheden forelægger de i første afsnit 
nævnte udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.
Kommissionen kan vedtage disse udkast til
tekniske standarder efter proceduren i 
artikel 7 i forordning …/…. [ESMA]."

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 7 i forordning 
…/… [ESMA].

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1
Direktiv 2005/60/EF
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og tage hensyn til den 

4. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning 
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tekniske udvikling i bekæmpelsen af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger i 
overensstemmelse med artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning …/…, 
forordning …/… og forordning …/…[33], 
udarbejde udkast til tekniske standarder
med henblik på at fastlægge arten af de 
yderligere foranstaltninger, der er omtalt i 
artikel 31, stk. 3, og de tiltag, kredit- og 
finansieringsinstitutter som minimum skal 
gennemføre, hvis tredjelandets lovgivning 
ikke tillader anvendelse af de 
foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, 
første afsnit.

af penge og finansiering af terrorisme 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
42 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning …/…, forordning …/… og 
forordning …/…[33] med henblik på at 
fastlægge arten af de yderligere 
foranstaltninger, der er omtalt i artikel 31, 
stk. 3, og de tiltag, kredit- og 
finansieringsinstitutter som minimum skal 
gennemføre, hvis tredjelandets lovgivning 
ikke tillader anvendelse af de 
foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, 
første afsnit.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA], forordning …/… 
[ESMA] og forordning …/…. [EIOPA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA], forordning …/… [ESMA] og 
forordning …/…. [EIOPA].
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 2
Direktiv 2005/60/EF
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og tage hensyn til den 
tekniske udvikling i bekæmpelsen af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger i 
overensstemmelse med artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning …/…, 
forordning …/… og forordning …/… 
udarbejde udkast til tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af mindsteindholdet af de 
oplysninger, som er omtalt i stk. 2.

4. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning 
af penge og finansiering af terrorisme 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
42 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning …/…, forordning …/… og 
forordning …/… vedrørende
mindsteindholdet af de oplysninger, som er 
omtalt i stk. 2.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
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forordning …/… [EBA], forordning …/… 
[ESMA] og forordning …/…. [EIOPA].

[EBA], forordning …/… [ESMA] og 
forordning …/…. [EIOPA].

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 1
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 6 - stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel, kan Den Europæiske 
Banktilynsmyndighed, der blev oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning …/…, udarbejde udkast til
tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge betingelserne for anvendelse af
bestemmelserne og procedurerne 
vedrørende en sådan tilladelse, jf. artikel 7, 
8, 10, 11 og 12, med undtagelse af 
betingelserne i artikel 11, stk. 1, andet 
punktum.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende bestemmelserne og 
procedurerne vedrørende en sådan 
tilladelse, jf. artikel 7, 8, 10, 11 og 12, med 
undtagelse af betingelserne i artikel 11, stk. 
1, andet punktum.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder 



AD\813235DA.doc 35/74 PE438.379v02-00

DA

standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

efter proceduren i artikel 7 i forordning 
…/… [EBA].

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 3
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder for listen over de oplysninger, 
der kræves til vurdering af en erhvervelse, 
jf. stk. 1, og proceduren for samråd mellem 
de relevante kompetente myndigheder, jf. 
artikel 19b, stk. 1. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende listen over de 
oplysninger, der kræves til at foretage en 
vurdering af en erhvervelse, jf. stk. 1, og 
proceduren for samråd mellem de relevante 
kompetente myndigheder, jf. artikel 19b, 
stk. 1.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.
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Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 4
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af 
artikel 25 og nærværende artikel og
indføre en ensartet underretningsprocedure 
via elektroniske midler udarbejder Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de oplysninger, der er omtalt 
i artikel 25 og i nærværende artikel og 
proceduren for fremsendelse af disse 
oplysninger. Myndigheden forelægger 
disse udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

5. For at indføre en ensartet 
underretningsprocedure via elektroniske 
midler tillægges Kommissionen beføjelser 
til i form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de oplysninger, der 
er omtalt i artikel 25 og i nærværende 
artikel og proceduren for fremsendelse af 
disse oplysninger.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
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en periode på tre måneder.
Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 5
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel og indføre en ensartet 
underretningsprocedure via elektroniske 
midler udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af de 
oplysninger, der er omtalt i denne artikel 
og proceduren for fremsendelse af disse 
oplysninger. Myndigheden forelægger 
disse udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

4. For at indføre en ensartet 
underretningsprocedure via elektroniske 
midler tillægges Kommissionen beføjelser 
til i form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de oplysninger, der 
er omtalt i denne artikel og proceduren for 
fremsendelse af disse oplysninger.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
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kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 7
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 - stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge
procedurerne, metoderne og betingelserne 
for anvendelsen af bestemmelserne om 
informationsudveksling for de oplysninger, 
som kan forventes at lette overvågningen 
af kreditinstitutter. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende procedurerne, 
metoderne og betingelserne for 
bestemmelserne om 
informationsudveksling for de oplysninger, 
som kan forventes at lette overvågningen 
af kreditinstitutter.

Delegationen af beføjelser varer i fem år
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
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En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 7 i forordning 
…/… [EBA].

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 8
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på to måneder indbragt sagen 
for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning. Perioden på to måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de to måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Har en hvilken som helst af de 
omhandlede kompetente myndigheder
efter udløbet af den første periode på to 
måneder indbragt sagen for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], udsætter de 
kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten deres beslutning og 
afventer den beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og træffer deres beslutning i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds beslutning. 
Perioden på to måneder anses for at være 
forligsperioden i nævnte forordnings 
forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de første to måneder, eller efter 
at der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden. De beslutninger, der 
træffes af Den Europæiske 
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Banktilsynsmyndighed, erstatter ikke de 
kompetente myndigheders lovlige 
udøvelse af skøn i værtsmedlemsstaten i 
henhold til dette direktiv.

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med Domstolens retspraksis (sag 9/56 og 10/56, Meroni mod 
Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 55 og 97) er det nødvendigt, at beslutninger, der er
truffet af ESA'er, ikke erstatter de nationale tilsynsmyndigheders lovlige udøvelse af skøn. I 
henhold til Meroni-sagen må en institution ikke uddelegere beføjelser, som den ikke selv er i 
besiddelse af.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 13 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 63a – stk. 6 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 
og konvergens i tilsynspraksis udvikler 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne vedrørende 
de instrumenter, som er omhandlet i stk. 1. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

6. For at sikre konvergens i tilsynspraksis 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende bestemmelserne 
vedrørende de instrumenter, som er 
omhandlet i stk. 1.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
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En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 14
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 74 – stk. 2 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kreditinstitutternes meddelelse af disse 
beregninger skal de kompetente 
myndigheder fra den 31. december 2012 
anvende ensartede formater, hyppigheder, 
sprog og datoer for indberetning. For at 
sikre ensartet anvendelse af dette direktiv 
udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på indførelse i 
Fællesskabet af ensartede formater, 
hyppigheder, sprog og datoer for 
indberetning inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter.

For kreditinstitutternes meddelelse af disse 
beregninger skal de kompetente 
myndigheder fra den 31. december 2012 
anvende ensartede formater, hyppigheder, 
sprog og datoer for indberetning. 
Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på indførelse i Den 
Europæiske Union af ensartede formater, 
hyppigheder, sprog og datoer for 
indberetning inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
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indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 7 i forordning 
…/… [EBA].

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 15
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 81 – stk. 2 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i samråd med Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende
vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
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indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 16
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af dette 
stykke kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udarbejde udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge den praktiske og 
proceduremæssige anvendelse af de 
betingelser, hvorunder de kompetente
myndigheder tillader, at kreditinstitutterne 
anvender IRB-metoden.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende den praktiske og 
proceduremæssige anvendelse af de 
betingelser, hvorunder de kompetente 
myndigheder tillader, at kreditinstitutterne 
anvender IRB-metoden.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
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inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i tredje 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i tredje 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 17
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i samråd med Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og efter samråd med Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed
at vedtage tekniske standarder vedrørende
vurderingsmetodologien for 
kreditvurderinger.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
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inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 18
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 105 – stk. 1 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udarbejde udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge den praktiske og 
proceduremæssige anvendelse af de 
betingelser, hvorunder de kompetente 
myndigheder tillader, at kreditinstitutterne 
anvender metoderne med avanceret måling.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende den praktiske og 
proceduremæssige anvendelse af de 
betingelser, hvorunder de kompetente 
myndigheder tillader, at kreditinstitutterne 
anvender metoderne med avanceret måling.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
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helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA]."

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 19
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 106 - stk. 2 - afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af dette 
stykke udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af undtagelserne i litra c) 
og d). Myndigheden forelægger disse 
udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende undtagelserne i litra 
c) og d).

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
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Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA]."

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 20
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 110 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indberetning skal finde sted mindst 
to gange om året. De kompetente 
myndigheder anvender fra den 31. 
december 2012 ensartede formater, sprog, 
hyppigheder og datoer for indberetning. 
For at sikre ensartet anvendelse af 
direktivet udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på indførelse i 
Fællesskabet af ensartede formater, 
hyppigheder, sprog og datoer for 
indberetning inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter.

2. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indberetning skal finde sted mindst 
to gange om året. De kompetente 
myndigheder anvender fra den 31. 
december 2012 ensartede formater, sprog, 
hyppigheder og datoer for indberetning. 
Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på indførelse i Den 
Europæiske Union af ensartede formater, 
hyppigheder, sprog og datoer for 
indberetning inden den 1. januar 2012. 
Indberetningsformaterne skal være 
rimelige i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten af kreditinstitutternes 
aktiviteter.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
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Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 21
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 122a - stk. 10- afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af denne 
artikel, herunder de foranstaltninger, der 
er truffet i tilfælde af overtrædelser af 
forpligtelserne hvad angår rettidig omhu og 
risikostyring. Myndigheden forelægger 
disse udkast til tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de foranstaltninger, 
der skal træffes i tilfælde af overtrædelser 
af forpligtelserne hvad angår rettidig omhu 
og risikostyring.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
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af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 22
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 124 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af denne artikel og en 
fælles risikovurderingsprocedure. 
Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge en 
fælles risikovurderingsprocedure.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
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Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 23
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en kompetent myndighed efter udløbet 
af perioden på seks måneder indbragt 
sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
afventer den konsoliderende myndighed 
enhver beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning. Perioden på seks måneder 
anses for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden.

Har en hvilken som helst af de 
omhandlede kompetente myndigheder
efter udløbet af perioden på seks måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer den beslutning, 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
måtte træffe vedrørende sin beslutning i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og træffer sin beslutning i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds beslutning. 
Perioden på seks måneder anses for at være 
forligsperioden i nævnte forordnings 
forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de seks måneder eller efter at 
der er truffet en fælles beslutning, kan 
sagen ikke længere indbringes for 
myndigheden. De beslutninger, der 
træffes af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, erstatter ikke de 
konsoliderende tilsynsmyndigheders 
lovlige udøvelse af skøn i henhold til dette 
direktiv.
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Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med Domstolens retspraksis (sag 9/56 og 10/56, Meroni mod 
Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 55 og 97) er det nødvendigt, at beslutninger, der er 
truffet af ESA'er, ikke erstatter de nationale tilsynsmyndigheders lovlige udøvelse af skøn. I 
henhold til Meroni-sagen må en institution ikke uddelegere beføjelser, som den ikke selv er i 
besiddelse af.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 24 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en kompetent 
myndighed efter udløbet af perioden på 
fire måneder indbragt sagen for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning …/… [EBA], afventer den 
konsoliderende myndighed enhver 
beslutning, Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed måtte træffe i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og handler i overensstemmelse med denne
beslutning. Perioden på fire måneder anses 
for at være forligsperioden i nævnte 
forordnings forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden.

Når de kompetente myndigheder ikke frem 
til en sådan fælles beslutning inden for fire 
måneder, træffer den konsoliderende 
tilsynsmyndighed beslutningen om 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, på et konsolideret 
grundlag efter behørig hensyntagen til de 
risikovurderinger af datterselskaber, der 
foretages af de relevante kompetente 
myndigheder. Har en hvilken som helst af 
de omhandlede kompetente myndigheder
efter udløbet af perioden på fire måneder 
indbragt sagen for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse 
med artikel 11 i forordning …/… [EBA], 
udsætter den konsoliderende myndighed 
sin beslutning og afventer den beslutning, 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
måtte træffe vedrørende sin beslutning i 
henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, 
og træffer sin beslutning i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds beslutning. 
Perioden på fire måneder anses for at være 
forligsperioden i nævnte forordnings 
forstand. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed træffer 
beslutningen inden for en måned. Efter 
udløbet af de fire måneder eller efter at der 
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er truffet en fælles beslutning, kan sagen 
ikke længere indbringes for myndigheden. 
De beslutninger, der træffes af Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, 
erstatter ikke de konsoliderende 
tilsynsmyndigheders lovlige udøvelse af 
skøn i henhold til dette direktiv.

Begrundelse

På områder med tvister mellem nationale finanstilsyn bør ESA’ernes mulighed for at bistå 
med at nå til enighed ikke også at omfatte en mulighed for at erstatte nationale 
tilsynsmyndigheders skønsmæssige afgørelser. I de tilfælde, hvor ESA’en beslutter, at en 
tilsynsmyndigheds foreslåede beslutning ikke er i overensstemmelse med reglerne, bør den 
endelige beslutning truffet af det nationale tilsyn være i overensstemmelse med ESA’ens 
beslutning.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 24 – litra e
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 129 – stk. 3 – afsnit 10 og 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge betingelserne 
for anvendelse af den i dette stykke nævnte 
fælles beslutningsproces med hensyn til 
anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og 
artikel 136, stk. 2, og med henblik på at 
lette de fælles beslutninger. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af den i dette 
stykke nævnte fælles beslutningsproces 
med hensyn til anvendelsen af artikel 123, 
artikel 124 og artikel 136, stk. 2, og med 
henblik på at lette de fælles beslutninger.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.



AD\813235DA.doc 53/74 PE438.379v02-00

DA

Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i tiende 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i tiende 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 27 – litra a
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 131a – stk. 2 - afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel og artikel 42a, stk. 3, udarbejder 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
udkast til tekniske standarder for 
kollegiernes operationelle drift, herunder i 
relation til artikel 42a, stk. 3. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder for kollegiernes operationelle 
drift i relation til nærværende artikel og 
artikel 42a, stk. 3.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
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En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i andet 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 29
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 144 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel udarbejder Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed tekniske standarder 
med henblik på at fastlægge de centrale 
aspekter, hvorom der skal offentliggøres 
samlede statistiske data, og formatet, 
strukturen, indholdsfortegnelsen og den 
årlige offentliggørelsesdato for 
offentliggørelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i denne artikel. Myndigheden 
forelægger disse udkast til tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge de 
centrale aspekter, hvorom der skal 
offentliggøres samlede statistiske data, og 
formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen 
og den årlige offentliggørelsesdato for 
offentliggørelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i denne artikel.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
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En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i stk. 3 
omhandlede udkast til tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 7 i forordning 
…/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i stk. 3 
omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 30 – litra b
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 150 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed udarbejder udkast 
til tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge:

3. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge:

a) betingelserne for anvendelse af punkt 
15-17 i bilag V

a) betingelserne for anvendelse af punkt 
15-17 i bilag V

b) betingelserne for anvendelse af del 2 i 
bilag VI for så vidt angår de kvantitative 
faktorer, der er nævnt i punkt 12, den 
kvalitative faktor, der er nævnt i punkt 13, 
og den benchmark, der er nævnt i punkt 14.

b) betingelserne for anvendelse af del 2 i 
bilag VI for så vidt angår de kvantitative 
faktorer, der er nævnt i punkt 12, den 
kvalitative faktor, der er nævnt i punkt 13, 
og den benchmark, der er nævnt i punkt 14.

Myndigheden forelægger disse udkast til 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. januar 2014.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
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Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10
Direktiv 2006/49/EF
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af 
stykke 1 kan Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, som blev oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning …/…, udarbejde udkast til
tekniske standarder, der forelægges for 
Kommissionen til godkendelse, med 
henblik på at fastlægge den praktiske og 
proceduremæssige anvendelse af de 
betingelser, hvorunder de kompetente 
myndigheder giver kreditinstitutter 
tilladelse til at anvende interne modeller til 
beregning af kapitalkravene i henhold til 
dette direktiv.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge den 
praktiske og proceduremæssige anvendelse 
af de betingelser, hvorunder de kompetente 
myndigheder giver kreditinstitutter 
tilladelse til at anvende interne modeller til 
beregning af kapitalkravene i henhold til 
dette direktiv.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
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Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [EBA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[EBA].

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 1
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning …/…, udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om de 
oplysninger, der skal indgives til de 
kompetente myndigheder i et 
investeringsinstituts ansøgning om 
godkendelse.

8. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende bestemmelserne om 
de oplysninger, der skal indgives til de 
kompetente myndigheder i et 
investeringsinstituts ansøgning om 
godkendelse.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
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Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 2
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at præcisere betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om 
godkendelse af administrationsselskabet, 
dog med undtagelse af betingelserne i stk. 
1, litra b), i denne artikel.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at præcisere 
betingelserne for anvendelse af 
bestemmelserne om godkendelse af 
administrationsselskabet, dog med 
undtagelse af betingelserne i stk. 1, litra b), 
i denne artikel.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
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helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 3
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
de procedurer, ordninger, strukturer og 
organisatoriske krav, der er nævnt i stk. 3 i 
denne artikel.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de procedurer, 
ordninger, strukturer og organisatoriske 
krav, der er nævnt i stk. 3 i denne artikel.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 



PE438.379v02-00 60/74 AD\813235DA.doc

DA

henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 4
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
de kriterier, principper og trin, der er nævnt 
i litra a), b) og c) i første afsnit.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de kriterier, 
principper og trin, der er nævnt i stk. 1,
litra a), b) og c), i denne artikel.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.
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Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 6
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om 
godkendelse af det selvadministrerende 
administrationsselskab, dog med 
undtagelse af betingelserne i stk. 1, litra b) 
i denne artikel.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af 
bestemmelserne om godkendelse af  det 
selvadministrerende 
administrationsselskab, dog med 
undtagelse af betingelserne i stk. 1, litra b), 
i denne artikel.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første Kommissionen kan vedtage de i første 
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afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 7
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 43 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
de i stk. 1 og 3 i denne artikel nævnte 
oplysningers indhold og form og den måde, 
hvorpå de skal udleveres.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de i stk. 1 og 3 i 
denne artikel nævnte oplysningers indhold 
og form og den måde, hvorpå de skal 
udleveres. 

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelserne i første afsnit.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 8
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om de 
kategorier af aktiver, et investeringsinstitut 
må investere i ifølge denne artikel.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder om de kategorier af aktiver, et 
investeringsinstitut må investere i ifølge 
denne artikel.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 62
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 9
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om 
de kriterier og regler, der er nævnt i litra a), 
b) og c) i stk. 4.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de kriterier, 
principper og trin, der er nævnt i litra a), b) 
og c) i nærværende artikels stk. 4.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 10
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 60 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
den aftale, de foranstaltninger og 
procedurer, der er nævnt i litra a), b) og c) i 
stk. 6.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende den aftale, de 
foranstaltninger og procedurer, der er 
nævnt i litra a), b) og c) i nærværende 
artikels stk. 6.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelserne i første afsnit.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 11
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 61 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
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denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
den aftale og de uregelmæssigheder, der er 
nævnt i litra a) og b) i stk. 3.

form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende den aftale og de 
uregelmæssigheder, der er nævnt i litra a) 
og b) i nærværende artikels stk. 3.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 12
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
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anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
de oplysninger og den procedure, der er 
nævnt i litra a) og b) i stk. 4.

standarder vedrørende de oplysninger og 
den procedure, der er nævnt i litra a), b) og 
c) i nærværende artikels stk. 4.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 13
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 69 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om
indholdet af prospektet, årsberetningen og 
den halvårlige beretning som fastlagt i 
bilag I og disse dokumenters format.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende indholdet af 
prospektet, årsberetningen og den 
halvårlige beretning som fastlagt i bilag I 
og disse dokumenters format.
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Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 14
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 78 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder til 
godkendelse i Kommissionen med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af de af Kommissionen 
vedtagne gennemførelsesbestemmelser om
de oplysninger, der er nævnt i stk. 3.

8. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende de oplysninger, der 
er nævnt i nærværende artikels stk. 3.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
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Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 15
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 84 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne for 
midlertidig udsættelse af tilbagekøb eller 
indløsning af andele i 
investeringsinstituttet, jf. litra a) i stk. 2, 
når der er truffet beslutning om midlertidig 
udsættelse.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende bestemmelserne for 
midlertidig udsættelse af tilbagekøb eller 
indløsning af andele i 
investeringsinstituttet, jf. litra a) i 
nærværende artikels stk. 2, når der er 
truffet beslutning om midlertidig 
udsættelse.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
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delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 16
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartet anvendelse af 
artikel 93 kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af bestemmelserne om: 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
betingelserne for anvendelse af 
bestemmelserne om:

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til den skrivelse, som 
investeringsinstitutter skal benytte til den i 
artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, 
herunder en indikation af hvilke 
dokumenter, oversættelsen vedrører

a) formen og indholdet af en 
standardmodel til den skrivelse, som 
investeringsinstitutter skal benytte til den i 
artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, 
herunder en indikation af hvilke 
dokumenter, oversættelsen vedrører

b) formen og indholdet af en 
standardmodel til den erklæring, som 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal afgive i henhold til 

b) formen og indholdet af en 
standardmodel til den erklæring, som 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal afgive i henhold til 
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artikel 93, stk. 3, artikel 93, stk. 3,
c) proceduren ved udveksling af 
oplysninger og brug af elektronisk 
kommunikation mellem kompetente 
myndigheder i forbindelse med 
anmeldelser efter bestemmelserne i artikel 
93.

c) proceduren ved udveksling af 
oplysninger og brug af elektronisk 
kommunikation mellem kompetente 
myndigheder i forbindelse med 
anmeldelser efter bestemmelserne i artikel 
93.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 17
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 101 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for
anvendelse af den kontrol på stedet og de 

9. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende anvendelse af den 



PE438.379v02-00 72/74 AD\813235DA.doc

DA

undersøgelser, der er nævnt i stk. 4 og 5. kontrol på stedet og de undersøgelser, der 
er nævnt i nærværende artikels stk. 4 og 5.

Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – nr. 19
Direktiv 2009/65/EF
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af dette 
direktivs bestemmelser om udveksling af 
oplysninger kan Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde 
udkast til tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge betingelserne for 
anvendelse af procedurerne for udveksling 
af oplysninger mellem kompetente 
myndigheder og mellem kompetente 
myndigheder og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde at vedtage tekniske 
standarder vedrørende procedurerne for 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder og mellem 
kompetente myndigheder og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.
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Delegationen af beføjelser varer i fem år 
fra ikrafttrædelsesdatoen for direktiv 
2010/…/EU… og forlænges for perioder 
på fem år ad gangen på anmodning fra 
Kommissionen senest tre måneder, før 
delegationen udløber, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en sådan forlængelse, 
inden delegationen udløber.
Uanset ovennævnte kan Europa-
Parlamentet eller Rådet på et hvilket som 
helst tidspunkt tilbagekalde delegationen 
af beføjelser.
En delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til denne artikel, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
en periode på tre måneder.

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede udkast til tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 7 i 
forordning …/… [ESMA].

Kommissionen kan vedtage de i første 
afsnit omhandlede tekniske standarder efter 
proceduren i artikel 7 i forordning …/… 
[ESMA].
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PROCEDURE

Titel Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den 
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