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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Kommissionen har föreslagit en ny struktur för EU:s finansiella reglering i syfte att förbättra 
kvaliteten på tillsynen och göra denna mer konsekvent, att säkerställa effektivare regler och 
tillämpning och att på ett bättre sätt identifiera risker i det finansiella systemet. Det som 
föreslås är ett Europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), bestående av ett nätverk av 
nationella finansiella tillsynsmyndigheter som verkar tillsammans med tre europeiska 
tillsynsmyndigheter (ESA): en europeisk bankmyndighet (EBA), en europeisk försäkrings-
och tjänstepensionsmyndighet (EIOPA) och en europeisk värdepappers- och 
marknadsmyndighet (ESMA). En europeisk systemrisknämnd (ESRB) kommer också att 
inrättas för att övervaka och bedöma potentiella risker för den finansiella stabiliteten.

Utskottet för rättsliga frågor antog sitt yttrande där man i stort kommissionens ovannämnda 
målsättningar och den struktur som föreslås. Det är dock viktigt att subsidiaritetsprincipen 
respekteras och att medlemsstater och nationella finansiella tillsynsmyndigheter behåller 
befogenheter när detta är lämpligt.

Viktiga invändningar

Föredragandens viktigaste invändningar är omfattningen på de europeiska 
tillsynsmyndigheternas och kommissionens regelsättande befogenheter, delegeringen av 
bindande beslutsfattande befogenheter till de europeiska tillsynsmyndigheterna, och deras roll 
för att medla i möjliga meningsskiljaktigheter mellan nationella finansiella 
tillsynsmyndigheter.

Eftersom detta direktiv hänvisar till 11 andra direktiv, av vilka vissa ännu inte har trätt i kraft 
och som det kan göras väsentliga ändringar till, skulle det ha varit önskvärt att ha mer tid för 
en ingående rättslig analys. Rättsutskottets yttrande syftar dock till att utgöra ett konstruktivt 
bidrag till det ansvariga utskottets arbete.

Tekniska standarder

Enligt föreslagen kommer de europeiska tillsynsmyndigheterna att kunna utarbeta förslag till 
tekniska standarder. Visserligen står det i ett skäl att ”tekniska standarder … inte [ska] 
inbegripa politiska ställningstaganden” men de nuvarande bestämmelserna förefaller att vara 
onödigt generösa och flexibilitet nämns som en av de ledande principerna i motiveringen.
Föredraganden kan acceptera att en viss flexibilitet behövs för att de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska kunna producera tekniska standarder på ett effektivt sätt men anser 
ändå att ändringar behövs i vissa specifika fall där tekniska standarder faktiskt skulle 
inbegripa politiska ställningstaganden.

Eftersom kommissionen lade fram förslaget innan Lissabonfördraget trädde ikraft var det 
nödvändigt att anpassa det föreslagna förfarandet för antagande av tekniska standarder till 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Föredragandens linje är att antagande av 
tekniska standarder ska vara en befogenhet som ges till kommissionen i form av delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och utskottet antog därför en sådan serie 
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ändringsförslag.  Dessa ändringsförslag syftar till att ändra de 11 direktiv som är föremål för 
kommissionens förslag endast när det gäller tekniska standarder och de nya myndigheterna. 
1Allt andra bestämmelser om kommittéförfarandet i de ändrade direktivet rörs ännu inte av 
dessa ändringsförslag, såsom förklaras i det nya skälet 14a (ny), men måste enligt utskottets 
åsikt ändras så snart som möjligt enligt principerna i Szajers betänkande (se särskilt punkt 
18), med en preferens för delegerade akter i den mån det är möjligt. 

De antagna ändringsförslagen syftar till att nära följa förslagen i Szajers betänkande genom att 
föreslå att befogenheter delegeras till kommissionen i enlighet med artikel 290 i EUF-
fördraget för en begränsad tidsperiod (5 år), som kan förlängas på begäran av kommissionen 
för femårsperioder och dras tillbaka av parlamentet eller rådet när som helst, och med en rätt 
till invändningar från parlamentet eller rådet inom en tremånadsperiod. 

När det gäller myndigheternas utarbetande av standarderna och kommissionens antagande av 
dessa hänvisas det till förfarandet i artikel 7 i de tre ESA-förordningarna. 

Lösande av meningsskiljaktigheter mellan nationella tillsynsmyndigheter

I de enskilda direktiven som berör de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) föreslås 
mekanismer enligt vilka en ESA kan avgöra när en nationell finansiell tillsynsmyndighet inte 
har följt någon av dess rekommendationer och när en ESA löser tvister mellan nationella 
finansiella tillsynsmyndigheter. Föredragandens farhågor att delegering av diskretionära 
befogenheter till dessa nya organ skulle kunna stå i strid med EG-domstolens rättspraxis2, där 
det fastslås att ett gemenskapsorgan inte får överskrida klart definierade verkställande 
befogenheter och inte får ges diskretionära befogenheter, och att en institution inte kan 
delegera befogenheter som den inte själv har, kommer till uttryck i särskilda ändringsförslag 
avseende ESA som löser vissa problem i texten. Dessa gäller särskilt lösande av 
meningsskiljaktigheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

                                               
1 Betänkande från utskottet för rättsliga frågor av den 29 mars 2010, föredragande Joszef Szajer, PE439.171v03-
00.
2 Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA mot Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet, mål 
C-9/56 och 10/56, 1958, Rec. 133 och 157.
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(1) Under finanskrisen 2007/2008 
framträdde betydande brister i den 
finansiella tillsynen, både i fråga om 
enskilda fall och när det gäller det 
finansiella systemet som helhet. De 
nationella tillsynsmodellerna har inte hållit 
jämna steg med den faktiska utvecklingen 
på de integrerade och sammanflätade 
europeiska finansiella marknaderna, där 
många finansiella företag opererar över 
nationsgränserna och erbjuder finansiella 
tjänster till företag och konsumenter.
Genom krisen uppdagades brister när det 
gäller samarbete, samordning, konsekvens 
i tillämpningen av EG-lagstiftningen och 
ömsesidigt förtroende mellan de nationella 
tillsynsorganen.

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

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs 
det ändringar av gemenskapslagstiftningen
när det gäller de tre myndigheternas 
verksamhetsområde. Dessa förändringar 
består i att fastställa räckvidden när det 
gäller vissa befogenheter för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt införa vissa 
befogenheter i befintliga processer som 
föreskrivs i relevant 
gemenskapslagstiftning respektive 
ändringar för att säkerställa en smidig och 
effektiv funktion inom ramen för det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn.

(6) För att det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs 
det ändringar av unionslagstiftningen när 
det gäller de tre myndigheternas 
verksamhetsområde. Dessa förändringar 
består i att fastställa räckvidden när det 
gäller vissa befogenheter för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt införa vissa 
befogenheter som föreskrivs i 
unionslagstiftningen respektive ändringar 
för att säkerställa en smidig och effektiv 
funktion inom ramen för det europeiska 
systemet för finansiell tillsyn.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska åtföljas av 
upprättandet av en enda uppsättning 
harmoniserade bestämmelser för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning och 
därigenom bidra till att den inre marknaden 
fungerar mer effektivt. Enligt 
förordningarna om inrättande av ESFS får 
dessa myndigheter utarbeta förslag till 
tekniska standarder inom de områden som 
särskilt anges i den tillämpliga 
lagstiftningen, vilka ska läggas fram för 
kommissionen för antagande i form av 
förordningar eller beslut. I den tillämpliga 
lagstiftningen ska det fastställas inom vilka 
områden som de europeiska 
tillsynsmyndigheterna har befogenhet att 
utarbeta tekniska standarder.

(7) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska åtföljas av 
upprättandet av en enda uppsättning 
harmoniserade bestämmelser för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning och 
därigenom bidra till att den inre marknaden 
fungerar mer effektivt. Enligt 
förordningarna om inrättande av ESFS får 
dessa myndigheter utarbeta förslag till 
tekniska standarder, undantaget sådana 
som innebär politiska ställningstaganden,
inom de områden som särskilt anges i den 
tillämpliga lagstiftningen vilka ska läggas 
fram för kommissionen för antagande i 
form av delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. I den tillämpliga 
lagstiftningen ska det fastställas inom vilka 
områden som kommissionen har 
befogenhet att anta tekniska standarder 
genom delegerade akter.

Motivering

Det måste klargöras i rättsliga termer att förslagen till tekniska standarder inte får inbegripa 
politiska ställningstaganden såsom det fastslås i direktiven om inrättande av EBA, ESMA och 
EIOPA.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Vilka områden som ska omfattas av 
tekniska standarder ska fastställas genom 
att det görs en lämplig avvägning så att det 
införs en enda uppsättning harmoniserade 

(8) Vilka områden som ska omfattas av 
tekniska standarder ska fastställas genom 
att det görs en lämplig avvägning så att det 
införs en enda uppsättning harmoniserade 
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regler utan att regelverket kompliceras i 
onödan. Här ska endast sådana områden 
väljas ut där enhetliga tekniska regler på ett 
väsentligt sätt kan bidra till förbättringar 
när det gäller att skydda den finansiella 
stabiliteten, insättare, försäkringstagare och 
investerare, marknadens effektivitet och 
integritet samt förebygga 
konkurrenssnedvridningar eller risker för 
regelarbitrage.

regler utan att regelverket kompliceras i 
onödan. Här ska endast sådana områden 
väljas ut där enhetliga tekniska regler på ett 
väsentligt sätt kan bidra till förbättringar 
när det gäller att skydda den finansiella 
stabiliteten, insättare, försäkringstagare och 
investerare, marknadens effektivitet och 
integritet samt förebygga 
konkurrenssnedvridningar eller risker för 
regelarbitrage, samtidigt som det 
säkerställs att de politiska 
ställningstagandena görs av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i enlighet med de gängse 
förfarandena.

Motivering

Tekniska standarder bör inte inbegripa politiska ställningstaganden. Föredraganden betonar 
att politiska ställningstaganden behöver stå under rättslig kontroll.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De frågor som behandlas i tekniska 
standarder ska vara av genuint teknisk 
karaktär och behöver utarbetas med stöd av 
tillsynsexperters sakkunskaper. Genom de 
tekniska standarder ska det fastställas 
tillämpningsvillkor för reglerna i de 
grundläggande rättsakter som har 
antagits av Europaparlamentet och rådet 
samt, i tillämpliga fall, i kommissionens 
genomförandeåtgärder, utan att 
bestämmelserna i dessa rättsakter ändras 
när de kompletteras. Tekniska standarder 
ska därför inte inbegripa politiska 
ställningstaganden. Om de tekniska 
standarderna utarbetas för att fastställa 
tillämpningsvillkoren för en 
genomförandeåtgärd från kommissionen, 
ska de utarbetas först när kommissionens 
genomförandeåtgärd har antagits. I vissa 

(9) De frågor som behandlas i tekniska 
standarder ska vara av genuint teknisk 
karaktär och behöver utarbetas med stöd av 
tillsynsexperters sakkunskaper. De 
tekniska standarderna av allmän karaktär 
ska begränsas till att komplettera eller 
ändra vissa icke väsentliga delar av den 
grundläggande rättsakten. Tekniska 
standarder ska därför inte inbegripa 
politiska ställningstaganden.
Kommissionen bör ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
dessa tekniska standarder. Kommissionen 
bör kunna utnyttja de europeiska 
tillsynsmyndigheternas expertis på det sätt 
som beskrivs i förordningen om 
inrättande av ESFS. För enhetlighetens 
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fall, där kommissionen för närvarande 
har befogenhet att anta 
genomförande-åtgärder i enlighet med de 
kommittéförfaranden som fastställs i 
rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförande-
befogenheter, och innehållet i dessa 
genomförande-åtgärder begränsas till att 
fastställa tillämpningsvillkoren för regler 
i de grundläggande rättsakterna som inte 
behöver kompletteras ytterligare, är det
för enhetlighetens skull lämpligt att ändra 
dessa grundläggande rättsakter och ersätta 
kommittéförfarandena med det förfarande 
för att anta tekniska standarder som 
föreskrivs i artikel 7 i förordningarna (EG) 
nr …/…[EBA], nr …/… [ESMA] och nr 
…/… [EIOPA].

skull är det därför lämpligt att ändra dessa 
grundläggande rättsakter och ersätta 
kommittéförfarandena med det förfarande 
för att anta tekniska standarder som 
föreskrivs i artikel 7 i förordningarna (EG) 
nr …/…[EBA], nr …/… [ESMA] och nr 
…/… [EIOPA].

Motivering

När lagstiftning genomgår översyn bör ordinarie medlagstiftande förfaranden utnyttjas så att 
man verkligen kan försäkra sig om innehållet i förslagen till tekniska standarder och så att 
nödvändiga justeringar kan göras genom de ordinarie förfarandena.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta direktiv bör därför omfatta de 
situationer där man kan behöva lösa 
förfarandefrågor eller väsentliga problem 
när det gäller att följa 
unionslagstiftningen och där 
tillsynsmyndigheterna kanske inte kan 
lösa problemet på egen hand. I sådana 
fall bör en av de involverade 
tillsynsmyndigheterna hänföra frågan till 
behörig europeisk tillsynsmyndighet. Den 
europeiska tillsynsmyndigheten bör 
handla i enlighet med det förfarande som 
fastställs i direktivet. Den bör med 
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bindande verkan för de aktuella behöriga 
myndigheterna kunna begära att de 
aktuella behöriga myndigheterna vidtar 
särskilda åtgärder eller avstår från 
åtgärder för att lösa problemet och för att 
säkerställa förenligheten med 
unionslagstiftningen.
I sådana fall där den relevanta 
unionslagstiftningen ger medlemsstaterna 
beslutsfattande behörighet, bör den 
europeiska tillsynsmyndighetens beslut 
inte ersätta de nationella 
tillsynsmyndigheternas rätt att fatta egna 
beslut i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Motivering

För att den europeiska tillsynsmyndighetens beslut ska vara förenliga med EU-domstolens 
rättspraxis (C -9/56 och 10/56, Meroni mot Höga myndigheten, REG 1958, s. 133 och s. 157), 
är det viktigt att besluten inte ersätter de nationella tillsynsmyndigheternas lagliga rätt att 
fatta egna beslut. Enligt målet Meroni får en institution inte delegera sådana befogenheter 
som den själv saknar.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut föreskrivs medling eller 
gemensamma beslut för att fastställa 
betydande filialer till ledamöter i 
tillsynskollegiet, modellvalidering och 
riskvärdering av grupper. Inom samtliga 
dessa områden ska det i en ändring klart 
anges att om det uppstår en tvist under den 
föreskrivna tidsperioden kan Europeiska 
bankmyndigheten lösa denna tvist med den 
process som föreskrivs i förordning …/… 
[EBA]. På så sätt blir det tydligt att tvister 
kan lösas och samarbete stärkas innan ett 

(13) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut föreskrivs medling eller 
gemensamma beslut för att fastställa 
betydande filialer till ledamöter i 
tillsynskollegiet, modellvalidering och 
riskvärdering av grupper. Inom samtliga 
dessa områden ska det i en ändring klart 
anges att om det uppstår en tvist under den 
föreskrivna tidsperioden kan Europeiska 
bankmyndigheten lösa denna tvist med den 
process som föreskrivs i förordning …/… 
[EBA]. På så sätt blir det tydligt, även om 
Europeiska bankmyndigheten inte kan 
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slutligt beslut fattas eller utfärdas till en 
institution.

ersätta nationella tillsynsmyndigheters 
diskretionära bedömningar, att tvister kan 
lösas och samarbete stärkas innan ett 
slutligt beslut fattas eller utfärdas till en 
institution.

Motivering

På områden där det finns meningsskiljaktigheter mellan nationella finansiella 
tillsynsmyndigheter bör de europeiska tillsynsmyndigheternas möjlighet att bistå för att uppnå 
en överenskommelse inte utsträckas till att kunna ersätta nationella tillsynsmyndigheters 
diskretionära bedömning, och detta i enlighet med EG-domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt) 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Anpassningen av 
kommittéförfarandet till artikel 290 
(delegerade akter) respektive 291 
(genomförandeakter) i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
göras stegvis. Detta direktiv bör anpassa 
relevanta bestämmelser i de ändrade 
direktiv som anges i skäl 20 till artiklarna 
290 och 291 i EUF-fördraget endast om 
de nya europeiska myndigheterna är 
berörda och endast i den mån 
bestämmelserna hänför sig till tekniska 
standarder. Denna anpassning samt 
ytterligare anpassningar av andra 
kommittéförfaranden i de ändrade 
direktiven bör inte begränsas till de 
åtgärder som tidigare behandlats enligt 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll, utan bör omfatta alla lämpliga 
åtgärder av allmän räckvidd, oberoende 
av vilket besluts- eller kommittéförfarande 
som var tillämpligt innan 
Lissabonfördraget trädde i kraft. För att 
säkerställa samstämdhet bör ytterligare 
anpassningar av andra 
kommittéförfaranden i de ändrade 
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direktiv som anges i skäl 20 till artiklarna 
290 och 291 i EUF-fördraget göras i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Konfidentiell information som 
överlämnas till eller utväxlas mellan 
behöriga myndigheter och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
eller Europeiska systemrisknämnden bör 
omfattas av den sekretess som gäller för 
anställda och tidigare anställda hos den 
behöriga myndighet som erhåller 
informationen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Inom områden där myndigheterna är 
skyldiga att utarbeta förslag till tekniska 
standarder ska dessa förslag lämnas till 
kommissionen inom tre år efter det att 
myndigheterna har inrättats.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3
Direktiv 2002/87/EG
Kapitel III – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

TILLDELADE BEFOGENHETER OCH 
KOMMITTÉFÖRFARANDEN

DELEGERADE BEFOGENHETER

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2002/87/EG
Artikel 21a (ny) – rubrik och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder Tekniska standarder – delegerade akter
1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv får de 
europeiska tillsynsmyndigheterna i 
enlighet med artikel 42 i förordning …/… 
[EBA], förordning …/… [EIOPA] och 
förordning…/… [ESMA] utarbeta förslag 
till tekniska standarder med avseende på

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder med avseende på artikel 6.2 i 
syfte att specificera beräkningsmetoderna 
i del II i bilaga I, men utan att detta 
påverkar artikel 6.4.
Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

a) artikel 2.11 i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för artikel 17 i 
rådets direktiv 78/660/EEG* inom ramen 
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för detta direktiv,
b) artikel 2.17 i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för förfarandena 
för fastställande av ”relevanta behöriga 
myndigheter”,
c) artikel 3.5 i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de alternativa 
parametrarna för att identifiera ett 
finansiellt konglomerat,
d) artikel 6.2 i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
beräkningsmetoder som anges i bilaga I 
del II, men utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 6.4,
e) artikel 7.2 i syfte att fastställa villkoren 
för när de poster som täcks av 
definitionen av ”riskkoncentrationer” ska 
ingå i den tillsyn som avses i andra 
stycket,
f) artikel 8.2 i syfte att fastställa villkoren 
för när de poster som täcks av 
definitionen av ”interna transaktioner” 
ska ingå i den tillsyn som avses i tredje 
stycket.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/… [EBA], 
förordning …/… [EIOPA] och förordning 
…/… [ESMA].

Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/… [EBA], 
förordning …/… [EIOPA] och förordning 
…/… [ESMA].

_________
* EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet 
senast ändrat genom […]

Motivering

Eftersom rådets direktiv 78/660/EEG för närvarande genomgår en översyn anser 
föredraganden att de tekniska standarderna inte bör utarbetas förrän de fullständiga 
resultaten från denna översyn föreligger.

Det finns redan ett sätt enligt existerande lagstiftning att fastställa ”relevanta behöriga 
myndigheter” utan hänvisning till genomförandebestämmelser eller ett krav på ytterligare 
fastställanden. Därför bör detta endast ändras efter en fullständig översyn av direktivet, 
inbegripet en konsekvensanalys.
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Att bestämma tillämpningsvillkoren för dessa parametrar skulle utgöra ett politiskt 
ställningstagande och bör inte ingå i de tekniska standarderna.

Formuleringen är förvirrande: ”klarlägga” bör ersätta ”fastställa tillämpningsvillkoren 
för”. Föredraganden anser att detta gör det betydligt klarare och man undviker det felaktiga 
intrycket att nivå 3 skulle ersätta nivå 1 eller nivå 2.

Att fastställa vad som omfattas av ”riskkoncentrationer” är inte en rent teknisk kalkyl och 
skulle högst sannolikt kräva någon form av politiska ställningstaganden, och därför är det 
inte lämpligt för en teknisk standard.

Definitionen av ”interna transaktioner” ingår redan i det ursprungliga direktivet och en 
ändring av denna definition skulle högst sannolikt innebära politiska ställningstaganden. Om 
det anses nödvändigt kan denna ändring göras genom en vederbörlig översyn av direktivet.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2003/6/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av punkterna 2 och 4 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren
för genomförandet av förfrågningar om 
utbyte av information och inspektioner 
över nationsgränserna.

Kommissionen ska ges befogenheter att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder för genomförandet av 
förfrågningar om utbyte av information och 
inspektioner över nationsgränserna.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
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om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning .../.... [ESMA].

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/…. [ESMA].”

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 1

Direktiv 2003/41/EG
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten, inrättad 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning…/… utarbeta förslag till
tekniska standarder gällande information 
som ska lämnas till de behöriga 
myndigheterna. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder gällande information som ska
lämnas till de behöriga myndigheterna.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
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period på tre månader.
Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EIOPA]".

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EIOPA].”

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – led 2

Direktiv 2003/41/EG
Artikel 20 – punkt 11 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av direktivet ska Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder som för 
varje enskild medlemsstat anger vilka 
bestämmelser av tillsynskaraktär som är 
relevanta när det gäller 
tjänstepensionsplaner och som inte 
omfattas genom hänvisningen till nationell 
social- och arbetsmarknadslagstiftning 
under punkt 1. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

11. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder som för varje enskild 
medlemsstat anger vilka bestämmelser av 
tillsynskaraktär som är relevanta när det 
gäller tjänstepensionsplaner och som inte 
omfattas genom hänvisningen till nationell 
social- och arbetsmarknadslagstiftning 
under punkt 1.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
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Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EIOPA].

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EIOPA].

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 1
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 8 ska följande punkt läggas till 
som punkt 5:

utgår

5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 2 och beakta den 
tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning…/…, utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen enligt punkt 4.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.
Kommissionen får anta de förslag till 
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 4
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren i 
fråga om skyldigheten att tillhandahålla ett 
tillägg till prospektet om det föreligger en 
ny omständighet av betydelse, sakfel eller 
förbiseende i samband med informationen i 
prospektet. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

”3. För att beakta den tekniska 
utvecklingen på finansmarknaderna ska 
kommissionen ges befogenhet att genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att tillhandahålla ett tillägg till 
prospektet om det föreligger en ny 
omständighet av betydelse, sakfel eller 
förbiseende i samband med informationen i 
prospektet.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 6
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 18 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv och beakta 
den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 
för anmälningsförfarandena för intyget om 
godkännande, kopian av prospektet, 
översättning av sammanfattningen och 
eventuella tillägg till prospektet.

4. För att beakta den tekniska utvecklingen 
på finansmarknaderna ska kommissionen 
ges befogenhet att genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
anta tekniska standarder för 
anmälningsförfarandena för intyget om 
godkännande, kopian av prospektet, 
översättning av sammanfattningen och 
eventuella tillägg till prospektet.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – led 8 – led b
Direktiv 2003/71/EG
Artikel 22 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 2 och beakta den 
tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att specificera villkoren för samarbete 
och informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter, vilket också inbegriper att 
utarbeta standardformulär eller mallar för 
sådant samarbete och informationsutbyte.

4. För att beakta den tekniska utvecklingen 
på finansmarknaderna kommissionen ges 
befogenhet att genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder i syfte att specificera 
villkoren för samarbete och 
informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter, vilket också inbegriper att 
utarbeta standardformulär eller mallar för 
sådant samarbete och informationsutbyte.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 24
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 2
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och 
artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1–10.2 och 12 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller
kraven och förfarandena för auktorisation 
enligt denna artikel samt artiklarna 7, 
9.2-9.4, 10.1–10.2 och 12.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder avseende kraven och 
förfarandena för auktorisation enligt denna 
artikel samt artiklarna 7, 9.2–9.4, 10.1-10.2 
och 12.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 3
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 10a – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för den förteckning 
över information som krävs för 
bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 
samt villkoren för samrådsprocessen 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna enligt artikel 10.4.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder för den förteckning 
över information som krävs för 
bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 
samt villkoren för samrådsprocessen 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna enligt artikel 10.4.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 4
Direktiv 2004/39/EG
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Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och skapa ett 
enhetligt anmälningsförfarande får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att anmäla information enligt 
punkterna 2 och 4 samt processen för att 
lämna denna information enligt 
punkterna 3 och 6, vilket också inbegriper 
att utarbeta standardformulär och mallar.

”7. För att skapa ett enhetligt 
anmälningsförfarande ska kommissionen 
ges befogenhet att genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
anta tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att anmäla information enligt 
punkterna 2 och 4 samt processen för att 
lämna denna information enligt 
punkterna 3 och 6, vilket också inbegriper 
att utarbeta standardformulär och mallar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 5
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 32 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”10. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och skapa ett 
enhetligt anmälningsförfarande får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att anmäla information enligt 
punkterna 2 och 4 samt processen för att 
lämna denna information enligt punkt 3, 
vilket också inbegriper att utarbeta 
standardformulär och mallar.

”10. För att skapa ett enhetligt 
anmälningsförfarande ska kommissionen 
ges befogenhet att genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
anta tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att anmäla information enligt 
punkterna 2 och 4 samt processen för att 
lämna denna information enligt punkt 3, 
vilket också inbegriper att utarbeta 
standardformulär och mallar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 9
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 56 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkterna 1 och 2 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de behöriga 
myndigheternas skyldighet att samarbeta 
enligt punkt 1 och samarbetsavtalens 
innehåll enligt punkt 2, vilket också 
inbegriper att utarbeta standardformulär 
och mallar.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder avseende de behöriga 
myndigheternas skyldighet att samarbeta 
enligt punkt 1 och samarbetsavtalens
innehåll enligt punkt 2, vilket också 
inbegriper att utarbeta standardformulär 
och mallar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 10 – led b
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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”2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 
för de behöriga myndigheternas skyldighet 
att samarbeta avseende tillsynsverksamhet, 
kontroller på plats och vid utredningar.

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder som avser de behöriga 
myndigheternas skyldighet att samarbeta 
avseende tillsynsverksamhet, kontroller på 
plats och vid utredningar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 11 – led a
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 58 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkterna 1 och 2 får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för skyldigheten i 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder för skyldigheten i fråga 
om informationsutbyte, vilket också 
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fråga om informationsutbyte, vilket också 
inbegriper att utarbeta standardformulär 
och mallar.

inbegriper att utarbeta standardformulär 
och mallar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – led 12
Direktiv 2004/39/EG
Artikel 60 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren i fråga om 
skyldigheten att samråda med andra 
behöriga myndigheter före beviljande av 
auktorisation, vilket också inbegriper att 
utarbeta standardformulär och mallar.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder i fråga om skyldigheten 
att samråda med andra behöriga 
myndigheter före beviljande av 
auktorisation, vilket också inbegriper att 
utarbeta standardformulär och mallar.
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Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 1 – led b
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 i denna artikel och
beakta den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning …/…, utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att ta fram ett 
enhetligt standardformulär som ska 
användas när emittenten underrättas enligt 
punkt 1 i denna artikel eller när 
information enligt artikel 19.3 registreras.

9. För att beakta den tekniska utvecklingen 
på finansmarknaderna ska kommissionen 
ges befogenhet att genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
anta tekniska standarder i syfte att ta fram 
ett enhetligt standardformulär som ska 
användas när emittenten underrättas enligt 
punkt 1 i denna artikel eller när 
information enligt artikel 19.3 registreras.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
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fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder som avses i första 
stycket till kommissionen senast 
den 1 januari 2014. Kommissionen får 
anta de förslag till tekniska standarder som 
avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artikel 7 i förordning …/….
[ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 2 – led b
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 och beakta den 
tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna ska Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att ta fram ett enhetligt 
standardformulär som ska användas när
emittenten underrättas enligt punkt 1 eller 
när information enligt artikel 19.3 
registreras.

3. För att beakta den tekniska utvecklingen 
på finansmarknaderna kommissionen ges 
befogenhet att genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder i syfte att ta fram ett 
enhetligt standardformulär för 
meddelanden till emittenten enligt punkt 1 
eller registrering av information enligt 
artikel 19.3.
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Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till de tekniska standarder som avses i 
första stycket till kommissionen senast 
den 1 januari 2014. Kommissionen får 
anta de förslag till tekniska standarder som 
avses i enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1
Direktiv 2005/60/EG
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen i kampen mot 
penningtvätt eller finansiering av terrorism
får Europeiska bankmyndigheten, 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten i enlighet med 
artikel 42 i Europaparlamentets och rådets 
förordningar …/…, …/… och …/…
utarbeta förslag till tekniska standarder i 

4. För att beakta den tekniska utvecklingen 
i kampen mot penningtvätt eller 
finansiering av terrorism ska 
kommissionen ges befogenhet att genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder i enlighet med artikel 
42 i Europaparlamentets och rådets 
förordningar …/…, …/… och …/… i syfte 
att fastställa vilken typ av ytterligare 
åtgärder som avses i artikel 31.3 samt den 
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syfte att fastställa vilken typ av ytterligare 
åtgärder som avses i artikel 31.3 samt den 
minsta insats som bör göras av 
kreditinstituten och de finansiella instituten 
då tredjelandets lagstiftning inte tillåter 
tillämpning av de åtgärder som krävs enligt 
första stycket i punkt 1.

minsta insats som bör göras av 
kreditinstituten och de finansiella instituten 
då tredjelandets lagstiftning inte tillåter 
tillämpning av de åtgärder som krävs enligt 
första stycket i punkt 1.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA], …/…, 
förordning …/… [ESMA] och …/…, 
förordning …/….[ EIOPA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/…. [EBA], …/…, 
förordning …/… [ESMA] och …/…, 
förordning …/… [ EIOPA].”

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2
Direktiv 2005/60/EG
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och beakta 
den tekniska utvecklingen i kampen mot 
penningtvätt eller finansiering av terrorism
får Europeiska bankmyndigheten, 

4. För att beakta den tekniska utvecklingen 
i kampen mot penningtvätt eller 
finansiering av terrorism ska 
kommissionen ges befogenhet att genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 290
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Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten i enlighet 
med artikel 42 i Europaparlamentets och 
rådets förordningar …/…, …/… och …/…
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren
för minsta innehåll i den underrättelse som 
avses i punkt 2.

i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt anta tekniska standarder i 
enlighet med artikel 42 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar …/…, …/… och …/… för 
minsta innehåll i den underrättelse som 
avses i punkt 2.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i
artikel 7 i förordning …/…. [EBA], …/…, 
förordning …/… [ESMA] och …/…, 
förordning …/….[ EIOPA].

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/…. [EBA], …/…, 
förordning …/… [ESMA] och …/…, 
förordning …/… [ EIOPA].

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 6 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
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Europeiska bankmyndigheten, inrättad 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning …/…, utarbeta förslag till
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller
kraven och förfarandena för auktorisation 
enligt artiklarna 7, 8, 10, 11 och 12, med 
undantag för de villkor som fastställs i 
andra meningen i artikel 11.1.

artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder avseende kraven och 
förfarandena för auktorisation enligt 
artiklarna 7, 8, 10, 11 och 12, med 
undantag för de villkor som fastställs i 
andra meningen i artikel 11.1.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 3
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder för den 
förteckning över information som krävs för 

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder för den förteckning 
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bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 
samt villkoren för samrådsprocessen 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna enligt artikel 19b.1.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

över information som krävs för 
bedömningen av ett förvärv enligt punkt 1 
samt villkoren för samrådsprocessen 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna enligt artikel 19b.1.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 4
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 25 och denna 
artikel och skapa ett enhetligt 
anmälningsförfarande på elektronisk väg
ska Europeiska bankmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 

”5. För att skapa ett enhetligt 
anmälningsförfarande på elektronisk väg 
ska kommissionen ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder för informationen 
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för informationen enligt artikel 25 och 
denna artikel samt förfarandet för 
överföring av denna information.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

enligt artikel 25 och denna artikel samt 
förfarandet för överföring av denna 
information.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 5
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och skapa ett 
enhetligt anmälningsförfarande på 
elektronisk väg ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för informationen 
enligt denna artikel samt förfarandet för 

”4. För att skapa ett enhetligt 
anmälningsförfarande på elektronisk väg 
ska kommissionen ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder som gäller
informationen enligt denna artikel samt 
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överföring av denna information.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

förfarandet för överföring av denna 
information.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 7
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 42 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa förfaranden, metoder och villkor 
för tillämpning av kraven på 
informationsutbyte när det gäller utbyte av 
sådan information som kan förväntas 
underlätta övervakningen av 
kreditinstituten. Myndigheten ska 

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder som gäller förfaranden, 
metoder och villkor för kraven på 
informationsutbyte när det gäller utbyte av 
sådan information som kan förväntas 
underlätta övervakningen av 
kreditinstituten.
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överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i andra stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 8
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 42a – punkt 1 – stycke 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när tvåmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
tvåmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 

”Om någon av de berörda behöriga 
myndigheterna har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
den inledande tvåmånadersperioden har 
löpt ut, ska de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten skjuta upp sitt beslut 
och invänta det beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och fatta 
sitt beslut i enlighet med myndighetens 
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avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

beslut. Denna tvåmånadersperiod ska anses 
utgöra förlikningsperioden i den mening 
som avses i den förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att den inledande 
tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats. Beslut som 
fattas av Europeiska bankmyndigheten 
ska inte ersätta den lagliga rätt som de 
behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten har att göra en 
bedömning i enlighet med detta direktiv.”

Motivering

För att det ska föreligga överensstämmelse med EG-domstolens rättspraxis (målen C-9/56 
och C-10/56, Meroni mot Höga myndigheten, REG 1958, s. 133 och s. 157) är det viktigt att 
beslut som fattas av de europeiska tillsynsmyndigheterna inte ersätter de nationella 
tillsynsorganens lagliga rätt att göra en bedömning. Enligt målet Meroni kan en institution 
inte delegera befogenheter som den själv inte innehar.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 13 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 63a – punkt 6 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 i denna artikel och
konvergens i tillsynspraxis ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för bestämmelserna 
som gäller för de instrument som avses i 
punkt 1 i denna artikel. Myndigheten ska
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

”6. För att säkerställa konvergens i 
tillsynspraxis ska kommissionen ges 
befogenhet att genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder för bestämmelserna 
som gäller för de instrument som avses i 
punkt 1 i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
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delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 14
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 74 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De behöriga myndigheterna ska från och 
med den 31 december 2012 tillämpa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering när kreditinstituten 
ska meddela dessa beräkningar. För att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
direktivet ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till
tekniska standarder i syfte att införa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering inom gemenskapen
före den 1 januari 2012.
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

”De behöriga myndigheterna ska från och 
med den 31 december 2012 tillämpa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering när kreditinstituten 
ska meddela dessa beräkningar.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens anta förslag till 
tekniska standarder i syfte att införa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering inom Europeiska 
unionen före den 1 januari 2012.
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
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fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i första 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 15
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 81 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten i samråd 
med Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
värderingsmetoder för kreditvärderingar.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder som gäller 
värderingsmetoder för kreditvärderingar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
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delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i andra 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i andra stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 16
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 84 – punkt 2 – styckena 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna punkt får 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa den praktiska och 
förfarandemässiga tillämpningen av 
villkoren för när de behöriga 
myndigheterna får tillåta kreditinstitut att 
använda internmetoden.

”Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder för den praktiska och 
förfarandemässiga tillämpningen av 
villkoren för när de behöriga 
myndigheterna får tillåta kreditinstitut att 
använda internmetoden.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
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Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
tredje stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i tredje stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 17
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 97 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten i samråd 
med Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag till 
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller
värderingsmetoder för kreditvärderingar.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att efter samråd med
Europeiska bankmyndigheten och
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten anta tekniska 
standarder när det gäller värderingsmetoder 
för kreditvärderingar.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
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En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
andra stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i andra stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 18
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 105 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa den praktiska och 
förfarandemässiga tillämpningen av 
villkoren för när de behöriga 
myndigheterna får tillåta kreditinstitut att 
använda internmätningsmetoder.

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unions funktionssätt ges 
befogenhet att anta tekniska standarder 
när det gäller att fastställa den praktiska 
och förfarandemässiga tillämpningen av 
villkoren för när de behöriga 
myndigheterna får tillåta kreditinstitut att 
använda internmätningsmetoder.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.
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Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
andra stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i andra stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 19
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 106 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna punkt ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för
undantagen i led c och d. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder när det gäller undantagen i led 
c och d.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i enlighet 
med förfarandet i artikel 7 i förordning 
…/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i enlighet med 
förfarandet i artikel 7 i förordning …/… 
[EBA].”
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 20
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 110 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
rapporteringen ska ske minst två gånger 
om året. De behöriga myndigheterna ska 
från och med den 31 december 2012 
tillämpa enhetlig utformning, frekvens, 
språk och datum för rapportering. För att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
direktivet ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till
tekniska standarder i syfte att införa 
enhetlig utformning, frekvens, språk och 
datum för rapportering inom gemenskapen
före den 1 januari 2012.
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

”2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
rapporteringen ska ske minst två gånger 
om året. De behöriga myndigheterna ska 
från och med den 31 december 2012 
tillämpa enhetlig utformning, frekvens, 
språk och datum för rapportering.
Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder i syfte att införa enhetlig
utformning, frekvens, språk och datum för 
rapportering inom Europeiska unionen
före den 1 januari 2012.
Rapporteringsformaten ska stå i proportion 
till arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamheter och till 
dessas komplexitetsgrad.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 



PE438.379v02-00 46/71 AD\813235SV.doc

SV

första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 21
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 122a – punkt 10 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av denna artikel ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för denna artikel, 
inklusive vilka åtgärder som ska vidtas vid
bristande uppfyllelse av erforderlig 
noggrannhet och skyldigheter i fråga om 
riskhantering. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder när det gäller de åtgärder som 
ska vidtas i händelse av bristande 
uppfyllelse av erforderlig noggrannhet och 
skyldigheter i fråga om riskhantering.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
andra stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i andra stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 22
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 124 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för denna 
artikel och ett gemensamt förfarande för 
riskvärdering. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

”6. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa ett 
gemensamt förfarande för riskvärdering.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 48
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 23
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 2 – stycke 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när sexmånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

Om någon av de behöriga myndigheter 
som berörs har hänskjutit ärendet till 
Europeiska bankmyndigheten enligt 
artikel 11 i förordning …/… [EBA] när 
sexmånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten skjuta 
upp sitt beslut och invänta eventuella 
beslut som Europeiska bankmyndigheten 
kan fatta enligt artikel 11.3 i den 
förordningen om tillsynsmyndighetens 
beslut och fatta sitt beslut i enlighet med 
bankmyndighetens beslut. Denna 
sexmånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
sexmånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats. Beslut som 
fattats av Europeiska bankmyndigheten 
får inte ersätta de behöriga samordnande 
tillsynsmyndigheternas lagliga rätt att 
göra en bedömning i enlighet med detta 
direktiv.”

Motivering

För att det ska föreligga överensstämmelse med EG-domstolens rättspraxis (målen C-9/56 
och C-10/56, Meroni mot Höga myndigheten, REG 1958, s. 133 och s. 157) är det viktigt att 
beslut som fattas av de europeiska tillsynsmyndigheterna inte ersätter de nationella 
tillsynsorganens lagliga rätt att göra en bedömning. Enligt målet Meroni kan en institution 
inte delegera befogenheter som den själv inte innehar.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om en behörig myndighet
har hänskjutit ärendet till Europeiska 
bankmyndigheten enligt artikel 11 i 
förordning …/… [EBA] när 
fyramånadersperioden har löpt ut, ska den 
samordnande tillsynsmyndigheten invänta 
eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen och agera i 
enlighet med det beslutet. Denna 
fyramånadersperiod ska anses utgöra 
förlikningsperioden i den mening som 
avses i förordningen. Europeiska 
bankmyndigheten ska fatta sitt beslut inom 
en månad. Ärendet får inte hänskjutas till 
myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats.”

”Om de behöriga myndigheterna inte kan 
fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra 
månader ska den samordnande 
tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om 
tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 
136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen 
ha övervägt den riskvärdering av filialerna 
som har utförts av relevanta behöriga 
myndigheter. Om någon av de berörda 
behöriga myndigheterna har hänskjutit 
ärendet till Europeiska bankmyndigheten 
enligt artikel 11 i förordning …/… [EBA] 
när fyramånadersperioden har löpt ut, ska 
den samordnande tillsynsmyndigheten 
invänta eventuella beslut som Europeiska 
bankmyndigheten kan fatta enligt 
artikel 11.3 i den förordningen avseende 
dess beslut, för att avgöra ärendet så att 
unionslagstiftningen följs, och fatta sitt 
slutgiltiga beslut i enlighet med EBA:s 
beslut. Denna fyramånadersperiod ska 
anses utgöra förlikningsperioden i den 
mening som avses i förordningen.
Europeiska bankmyndigheten ska fatta sitt 
beslut inom en månad. Ärendet får inte 
hänskjutas till myndigheten efter det att 
fyramånadersperioden har löpt ut eller ett 
gemensamt beslut har fattats. Beslut som 
fattats av Europeiska bankmyndigheten 
får inte ersätta de behöriga samordnande 
tillsynsmyndigheternas lagliga rätt att 
göra en bedömning i enlighet med detta 
direktiv.

Motivering

På områden där det finns meningsskiljaktigheter mellan nationella finansiella 
tillsynsmyndigheter bör de europeiska tillsynsmyndigheternas möjlighet att bistå för att uppnå 
en överenskommelse inte utsträckas till att kunna ersätta nationella tillsynsmyndigheters 
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diskretionära bedömning. När en ESA beslutar att en behörig myndighets föreslagna beslut 
är oförenligt med något ska den nationella tillsynsmyndighetens beslut fattas i enlighet med 
ESA:s beslut.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 24 – led e
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 129 – punkt 3 – styckena 10 och 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa tillämpningsvillkoren för den 
gemensamma beslutsprocess som avses i 
denna punkt, med beaktande av 
tillämpningen av artiklarna123, 124 och 
132.2 och i syfte att underlätta 
gemensamma beslut. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
standarder till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för den gemensamma 
beslutsprocess som avses i denna punkt, 
med beaktande av tillämpningen av 
artiklarna123, 124 och 132.2 och i syfte att 
underlätta gemensamma beslut.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i tionde stycket i 
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tionde stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 27 – led a
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 131a – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel och 
artikel 42a.3 ska Europeiska 
bankmyndigheten utarbeta förslag till
tekniska standarder för kollegiernas 
operativa funktion, även när det gäller 
artikel 42a.3. Myndigheten ska överlämna 
sina förslag till tekniska standarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2014.

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder för kollegiernas operativa 
funktion när det gäller denna artikel och
artikel 42a.3.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i andra 
stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i andra stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 52
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 29
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 144 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
Europeiska bankmyndigheten utarbeta 
förslag till tekniska standarder i syfte att 
fastställa huvudaspekterna för vilka 
aggregerade statistiska uppgifter ska 
offentliggöras samt format, struktur, 
innehållsförteckning och årligt 
publiceringsdatum för den information som 
föreskrivs genom denna artikel.
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

”Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa 
huvudaspekterna för vilka aggregerade 
statistiska uppgifter ska offentliggöras samt 
format, struktur, innehållsförteckning och 
årligt publiceringsdatum för den 
information som föreskrivs genom denna 
artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i punkt 3 i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i punkt 3 i enlighet 
med förfarandet i artikel 7 i förordning 
…/… [EBA].”

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 9 – led 30 – led b
Direktiv 2006/48/EG
Artikel 150 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Europeiska bankmyndigheten ska 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa

”3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ges befogenhet att anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa ...

a) tillämpningsvillkoren för 
punkterna 15-17 i bilaga V,

a) tillämpningsvillkoren för 
punkterna 15-17 i bilaga V,

b) tillämpningsvillkoren för del 2 i 
bilaga VI vad gäller de kvantitativa 
faktorerna enligt punkt 12, de kvalitativa 
faktorerna enligt punkt 13 och 
referensvärdet enligt punkt 14.

b) tillämpningsvillkoren för del 2 i 
bilaga VI vad gäller de kvantitativa 
faktorerna enligt punkt 12, de kvalitativa 
faktorerna enligt punkt 13 och 
referensvärdet enligt punkt 14.

Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till tekniska standarder till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 54
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10
Direktiv 2006/49/EG
Artikel 18 – punkt

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 får Europeiska 
bankmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning…/…, utarbeta förslag till
tekniska standarder för kommissionens 
godkännande i syfte att fastställa den 
praktiska och förfarandemässiga 
tillämpningen av villkoren för när de 
behöriga myndigheterna får tillåta 
kreditinstitut att använda interna modeller 
för att beräkna kapitalkrav enligt detta 
direktiv.

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa den 
praktiska och förfarandemässiga 
tillämpningen av villkoren för när de 
behöriga myndigheterna får tillåta 
kreditinstitut att använda interna modeller 
för att beräkna kapitalkrav enligt detta 
direktiv.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [EBA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [EBA].”

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 11 – led 1
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning…/… utarbeta förslag till
tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller den 
information som ska lämnas till de 
behöriga myndigheterna i samband med 
ansökan om auktorisation av ett 
fondföretag.

”8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder när det gäller den information 
som ska lämnas till de behöriga 
myndigheterna i samband med ansökan om 
auktorisation av ett fondföretag.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 2
Direktiv 2009/65/EG
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Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att ytterligare 
fastställa tillämpningsvillkoren för kraven 
när det gäller auktorisation av 
förvaltningsbolaget, med undantag för de 
villkor som fastställs i punkt 1 b i denna 
artikel.

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder i syfte att ytterligare fastställa 
tillämpningsvillkoren för kraven när det 
gäller auktorisation av förvaltningsbolaget, 
med undantag för de villkor som fastställs i 
punkt 1 b i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 3
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig ”4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen i fråga om de förfaranden, 
ordningar, strukturer och organisatoriska 
krav som avses i punkt 3 i denna artikel.

genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder i fråga om de 
förfaranden, ordningar, strukturer och 
organisatoriska krav som avses i punkt 3 i 
denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 4
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder i fråga om de kriterier, 
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tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen i fråga om de kriterier, 
principer och åtgärder som avses i leden a, 
b och c i första stycket i denna artikel.

principer och åtgärder som avses i leden a, 
b och c i första stycket i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 6
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för kraven när det 
gäller auktorisation av investeringsbolag 
som inte utsett förvaltningsbolag, med 
undantag för de villkor som fastställs i 

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för kraven när det 
gäller auktorisation av investeringsbolag 
som inte utsett förvaltningsbolag, med 
undantag för de villkor som fastställs i 
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punkt 1 b i denna artikel. punkt 1 b i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 7
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 43 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen vad gäller innehåll, format 
och metod för att lämna den information 
som avses i punkterna 1 och 3 i denna 
artikel.

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder vad gäller innehåll, 
format och metod för att lämna den 
information som avses i punkterna 1 och 3 
i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
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trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 8
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för bestämmelserna
om vilka kategorier av tillgångar som 
fondföretag kan investera i enligt denna 
artikel.

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder för vilka kategorier av tillgångar 
som fondföretag kan investera i enligt 
denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
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mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 9
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande de kriterier och 
regler som avses i punkt 4 a, b och c.

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta 
tekniska standarder gällande de kriterier 
och regler som avses i punkt 4 a, b och c i 
denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
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när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 10
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 60 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande den 
överenskommelse samt de åtgärder och 
förfaranden som avses i punkt 6 a, b och c.

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder gällande den 
överenskommelse samt de åtgärder och 
förfaranden som avses i punkt 6 a, b och c i 
denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
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Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 11
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 61 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande den 
överenskommelse och de kategorier av 
oegentligheter som avses i punkt 3 a och b.

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder gällande den 
överenskommelse och de kategorier av 
oegentligheter som avses i punkt 3 a och b 
i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
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första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 12
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 64 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen gällande den information 
och det förfarande som avses i punkt 4 a 
och b.

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder gällande den 
information och det förfarande som avses i 
punkt 4 a och b i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 13
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för bestämmelserna
om innehållet i prospektet, årsrapporten 
och halvårsrapporten enligt bilaga I samt 
formatet för dessa dokument.

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder för innehållet i prospektet, 
årsrapporten och halvårsrapporten enligt 
bilaga I samt formatet för dessa dokument.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 14
Direktiv 2009/65/EG
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Artikel 78 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8. För att säkerställa en enhetlig
tillämpning av denna artikel får
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder för godkännande 
av kommissionen i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de 
genomförandeåtgärder som antas av 
kommissionen när det gäller den 
information som avses i punkt 3.

”8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anta
tekniska standarder när det gäller den 
information som avses i punkt 3 i denna 
artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 15
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 84 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. För att säkerställa en enhetlig ”4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för de villkor som 
gäller då återköp eller inlösen av andelar i 
fondföretaget tillfälligt avbryts enligt 
punkt 2 a, när beslut har fattats om avbrott.

för en femårsperiod, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
anta tekniska standarder beträffande de 
villkor som gäller då återköp eller inlösen 
av andelar i fondföretaget tillfälligt avbryts 
enligt punkt 2 a, när beslut har fattats om 
avbrott.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 16
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 93 får Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
utarbeta förslag till tekniska standarder i 
syfte att fastställa tillämpningsvillkoren 
med avseende på

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerande akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren med avseende på
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a) form och innehåll för den 
standardiserade notifieringsskrivelse som 
ska användas av ett fondföretag för 
anmälan enligt artikel 93.1, inklusive en 
anvisning om vilka handlingar som 
översättningarna avser,

a) form och innehåll för den 
standardiserade notifieringsskrivelse som 
ska användas av ett fondföretag för 
anmälan enligt artikel 93.1, inklusive en 
anvisning om vilka handlingar som 
översättningarna avser,

b) form och innehåll för en standardmall 
för intyg som ska användas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
enligt artikel 93.3,

b) form och innehåll för en standardmall 
för intyg som ska användas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
enligt artikel 93.3,

c) förfarandet för utbyte av information 
och användning av elektronisk 
kommunikation mellan de behöriga 
myndigheterna för anmälan enligt 
bestämmelserna i artikel 93.

c) förfarandet för utbyte av information 
och användning av elektronisk 
kommunikation mellan de behöriga 
myndigheterna för anmälan enligt 
bestämmelserna i artikel 93.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 17
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 101 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren när det gäller 
utförandet av kontroller på plats och 
utredningar enligt punkterna 4 och 5.

9. Kommissionen ska ges befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt anta tekniska 
standarder när det gäller utförandet av 
kontroller på plats och utredningar enligt 
punkterna 4 och 5 i denna artikel.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – led 19
Direktiv 2009/65/EG
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i detta direktiv 
gällande informationsutbyte får 

Kommissionen ska ges befogenhet genom 
delegerande akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
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Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten utarbeta förslag 
till tekniska standarder i syfte att fastställa 
tillämpningsvillkoren för förfaranden för 
utbyte av information mellan de behöriga 
myndigheterna samt mellan de behöriga 
myndigheterna och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

funktionssätt anta tekniska standarder för 
förfaranden för utbyte av information 
mellan de behöriga myndigheterna samt 
mellan de behöriga myndigheterna och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.

Delegeringen av befogenhet ska gälla i 
fem år från det att direktiv 2010/…/EU 
trätt i kraft, och ska på begäran av 
kommissionen, senast tre månader innan 
delegeringen löper ut, förlängas med 
perioder på fem år, såvida 
Europaparlamentet eller rådet inte invänt 
mot en sådan förlängning innan 
delegeringen löpt ut.
Utan hinder av vad som sägs i föregående 
stycke kan Europaparlamentet eller rådet 
när som helst återkalla delegeringen.
En delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel ska träda i kraft endast 
om inga invändningar gjorts av 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på tre månader.

Kommissionen får anta de förslag till
tekniska standarder som avses i 
första stycket i enlighet med förfarandet i 
artikel 7 i förordning …/…. [ESMA].”

Kommissionen får anta de tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med förfarandet i artikel 7 i 
förordning …/… [ESMA].”
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