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KORT BEGRUNDELSE

I. Baggrund.

Med udgangspunkt i anbefalingerne i De Larosière-rapporten har Kommissionen forelagt et 
forslag til et nyt europæisk finansielt tilsynssystem. Disse lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen offentliggjorde den 23. september 2009, har til formål at skabe:

- et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der skal føre tilsyn med de enkelte 
finansieringsinstitutter ("tilsyn på mikroplan"), og som består af et netværk af nationale 
tilsynsmyndigheder, som samarbejder med de nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er1

), hvorved et overordnet europæisk finanstilsynssystem kombineres med ekspertisen hos 
lokale tilsynsmyndigheder og mikrotilsynsmyndigheder

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

De europæiske tilsynsmyndigheder vil være fællesskabsorganer med status som juridiske 
personer, og vil have til opgave at bidrage til: i) at forbedre regulerings- og tilsynsniveauet i 
det indre marked, ii) at sikre velfungerende finansielle markeder og deres integritet og iii) at 
værne om det finansielle systems stabilitet, samtidig med at koordineringen af tilsynet på 
europæisk og internationalt plan styrkes. 

II. Den rådgivende ordførers holdning

Ordføreren støtter i vidt omfang Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af en 
ny finansiel tilsynsordning og dets formål om at sikre et mere effektivt tilsyn, således at det 
bliver lettere at identificere risiciene i det finansielle system. Den finansielle krise har vist, at 
der er behov for en reform af dette område, for at der kan skabes øget konkurrence ved at 
fremme ensartede vilkår, og for at der kan sikres sammenhæng mellem foranstaltninger og 
regulering. 

1. Artikel 7 – Tekniske standarder

Artikel 7 i forslaget, der blev forelagt inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, indeholder en 
henvisning til de direktivområder, jf. artikel 1, stk 2, inden for hvilke myndigheden kan 
udvikle tekniske standarder, som i henhold til forslaget skal godkendes af Kommissionen, og 
som Kommissionen vedtager ved hjælp af forordninger eller afgørelser. Det nye system med 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som blev indført med Lissabontraktaten, 
adskiller sig fra den "gamle" komitologiprocedure, som ikke længere har hjemmel i 
traktaterne. Det bør derfor præciseres, at Kommissionen handler i kraft af en delegeret retsakt 
i henhold til EUF-traktatens artikel 290, og at Parlamentet er inddraget i proceduren efter 
EUF-traktatens artikel 290. Det bør endvidere præciseres, at Kommissionen ikke er bundet af 
de udkast til tekniske standarder, som udarbejdes af myndigheden.

                                               
1  Det drejer sig om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA).
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2. Artikel 9 – Konsekvent anvendelse af fællesskabsbestemmelserne
    Artikel 10 – Tiltag i krisesituationer og 
   Artikel 11 – Bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder

a) Kompetencetildeling

Forslaget til forordning tillægger den nye myndighed bestemte beføjelser. Ifølge Domstolens 
retspraksis har EU-institutionerne en begrænset mulighed for at delegere beføjelser til 
uafhængige forvaltnings- eller kontrolorganer, idet delegationen skal angå klart definerede 
forvaltningskompetencer, og det organ, hvortil en beføjelse delegeres, kan ikke tillægges 
beføjelser til at træffe politiske valg. Hertil kommer, at Unionen kun kan udøve de beføjelser, 
som den har fået tillagt i henhold til traktaten, i henhold til de i traktaten fastsatte procedurer, 
hvilket indebærer, at institutionerne ikke kan uddelegere flere beføjelser, end dem der er 
blevet dem tillagt i henhold til traktaten (jf. Domstolens domme i sag 9/56 og sag 10/57, 
Meroni, Sml. 1954-1964, s. 55).

b) Direkte beslutninger truffet af myndigheden

Beføjelsen til at træffe bindende individuelle beslutninger direkte rettet til 
finansieringsinstitutter i medlemsstaterne overdrages ifølge artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, 
og artikel 11, stk. 4, i forslaget til forordning til myndigheden, "uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226" (nu TEUF artikel 
258) under forudsætning af, at de relevante forpligtelser i henhold til den i artikel 1, stk. 2, 
omhandlede lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter. Ordføreren 
foreslår at begrænse myndighedens adgang til at træffe bindende beslutninger direkte rettet til 
en deltager på markedet til ekstraordinære krisesituationer, jf. artikel 10. Artikel 10 er udtryk 
for et politisk ønske om at kunne reagere hurtigt og effektivt i krisesituationer for at sikre 
integriteten af det finansielle marked og system samt dets funktion, mens artikel 9 og 11 
finder anvendelse på almindelige hverdagssituationer. 

På grundlag af et forlig med bred tilslutning vedtog Retsudvalget ændringer med hensyn til 
myndighedens adgang til at træffe individuelle beslutninger rettet til markedsdeltagere i 
hverdagssituationer (artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 4), idet det foreslog en procedure, som 
skal finde anvendelse mellem myndigheden og Kommissionen, med henblik på bedre at 
tilpasse myndighedens beføjelser til Kommissionens beføjelser i henhold til EU-traktatens 
artikel 17, stk. 1, og EUF-traktatens artikel 258.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Myndigheden bør have ret til at 
anmode om alle nødvendige oplysninger 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
For at undgå overlapning af de 
indberetningsforpligtelser, der er pålagt 
finansieringsinstitutterne, bør disse 
oplysninger almindeligvis gives af de 
nationale tilsynsmyndigheder, som er 
tættest på de finansielle markeder og 
finansieringsinstitutterne. Myndigheden 
bør imidlertid have beføjelser til at anmode 
om oplysninger direkte fra 
finansieringsinstitutterne og andre parter, 
såfremt en national tilsynsmyndighed ikke 
leverer eller kan levere sådanne 
oplysninger inden for en rimelig frist. 

(30) Myndigheden bør have ret til at 
anmode om alle nødvendige oplysninger 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
For at undgå overlapning af de 
indberetningsforpligtelser, der er pålagt de 
finansielle markedsdeltagere, bør disse 
oplysninger almindeligvis gives af de 
nationale tilsynsmyndigheder, som er 
tættest på de finansielle markeder og 
markedsdeltagere, idet videregivelsen sker 
under overholdelse af kravet om, at 
fortrolige oplysninger ikke må stilles til 
rådighed for organer eller myndigheder, 
som ikke er berettigede til at få adgang til 
disse. Myndigheden bør imidlertid have 
beføjelser til at anmode om oplysninger 
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Medlemsstaternes myndigheder bør være 
forpligtet til at bistå myndigheden med at 
håndhæve sådanne direkte anmodninger.

direkte fra deltagerne på det finansielle 
marked og andre parter, såfremt en 
national tilsynsmyndighed ikke leverer 
eller kan levere sådanne oplysninger inden 
for en rimelig frist. Medlemsstaternes 
myndigheder bør være forpligtet til at bistå 
myndigheden med at håndhæve sådanne 
direkte anmodninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 

(33) Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 



AD\813236DA.doc 7/17 PE438.266v03-00

DA

henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan påberåbe sig denne 
beskyttelse og indbringe sagen for Rådet 
med henblik på en afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 
denne sag i betragtning af 
medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan anmode om, at 
myndighedens afgørelse revurderes.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at træffe individuelle beslutninger rettet 
til finansieringsinstitutter i specifikke 
tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 4

e) at træffe individuelle beslutninger rettet 
til finansieringsinstitutter i specifikke 
tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 4, i sager vedrørende 
umiddelbar anvendelig EU-ret

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Tekniske standarder – delegerede retsakter



PE438.266v03-00 8/17 AD\813236DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til nationale 
tilsynsmyndigheder eller 
finansieringsinstitutter med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning.

Myndigheden udarbejder retningslinjer og 
henstillinger rettet til nationale 
tilsynsmyndigheder eller 
finansieringsinstitutter med henblik på at 
fastlægge en konsekvent og effektiv 
tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, 
ensartet og konsekvent anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning. Myndigheden 
afholder offentlige høringer om 
retningslinjer og henstillinger og 
analyserer de potentielle omkostninger og 
fordele, der er forbundet hermed. 
Retningslinjerne offentliggøres på 
myndighedens websted.

De nationale tilsynsmyndigheder
bestræber sig bedst muligt på at efterleve 
disse retningslinjer og henstillinger.

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

Anvender den nationale tilsynsmyndighed
ikke disse retningslinjer eller henstillinger, 
begrunder den dette over for myndigheden.

Anvender en kompetent myndighed ikke 
disse retningslinjer eller henstillinger, 
begrunder den dette over for myndigheden. 
Myndigheden offentliggør disse 
begrundelser, idet den i god tid orienterer 
den kompetente myndighed herom.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konsekvent anvendelse af 
fællesskabsbestemmelserne

Manglende anvendelse af EU-
lovgivningen

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at 
påse, at et finansieringsinstitut opfylder 
kravene i denne lovgivning, kan 
myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 
fastsatte beføjelser.

1. Har en kompetent myndighed ikke 
anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, navnlig ved ikke at påse, at en 
deltager på det finansielle marked
opfylder kravene i denne lovgivning, kan 
myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 
fastsatte beføjelser.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, fra Kommissionen 
eller på eget initiativ og efter at have 
underrettet den berørte nationale 
tilsynsmyndighed foretage en undersøgelse 
af den påståede ukorrekte anvendelse af
fællesskabslovgivningen.

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

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

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

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

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

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

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

4. Har den nationale tilsynsmyndighed
ikke bragt sine forhold i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen senest en 

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

modtagelsen af myndighedens henstilling, 
kan Kommissionen efter at være blevet 
underrettet af myndigheden eller på eget 
initiativ træffe en beslutning, hvorved den 
pålægger den kompetente myndighed at 
tage de nødvendige skridt til at efterleve 
EU-lovgivningen.

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

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

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

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

Myndigheden og de nationale 
tilsynsmyndigheder giver Kommissionen 
alle nødvendige oplysninger.

Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger.

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

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

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

6. Efterlever en kompetent myndighed
ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning 
inden for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på det indre marked
eller sikre det finansielle systems ordnede 
virkemåde og integritet i 
grænseoverskridende aktiviteter, kan 
myndigheden, hvis de relevante krav i den 
i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder 
direkte anvendelse på deltagere på det 
finansielle marked, træffe en individuel 
beslutning rettet til en deltager på det 
finansielle marked, hvorved den pålægger 
dette at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-
lovgivning, herunder til at ophøre med en 
given praksis, uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 258 i traktaten om den 
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Europæiske Unions funktionsmåde. 
Inden myndigheden træffer en individuel 
beslutning informerer den Kommissionen 
herom.
Kommissionen sikrer, at adressaternes ret 
til at blive hørt overholdes.
Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger.
Kommissionen beslutter inden for to uger 
efter, at den har modtaget udkastet til 
myndighedens beslutning, hvorvidt 
beslutningsudkastet kan godkendes. 
Kommissionen kan ikke forlænge dette 
tidsrum. Kommissionen kan nøjes med at 
godkende beslutningsudkastet delvist eller 
med ændringer, når Unionens interesser 
kræver dette.
Såfremt Kommissionen ikke godkender 
beslutningsudkastet eller nøjes med at 
godkende det delvist eller med ændringer, 
informerer den omgående myndigheden i 
form af en formel udtalelse.
Senest en uge efter modtagelsen af denne 
formelle udtalelse foretager myndigheden 
en revurdering og tilpasning af sin 
beslutning i overensstemmelse med 
Kommissionens formelle udtalelse, og 
denne fremsendes omgående til 
Kommissionen.
Senest en uge efter modtagelsen af 
myndighedens ændrede beslutning 
beslutter Kommissionen, om den vil 
godkende eller forkaste den.
Hvis den ændrede beslutning forkastes af 
Kommissionen, anses beslutningen for
ikke at være vedtaget.

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

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

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 
6, har forrang for tidligere beslutninger 
truffet af de nationale tilsynsmyndigheder 
i samme sag.

udgår

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilæggelse af tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder

Bilæggelse af tvister mellem kompetente 
myndigheder i grænseoverskridende 

situationer

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed
ikke myndighedens beslutning, idet den 
ikke påser, at et finansieringsinstitut
overholder krav, der finder direkte 
anvendelse på det i medfør af den i artikel 
1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan 
myndigheden træffe en individuel 

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

beslutning, i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 9, stk. 6, rettet til en 
deltager på det finansielle marked, 
hvorved den pålægger denne at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen, herunder til at ophøre med 
en given praksis, uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder, internationale 
organisationer og administrative organer
i tredjelande, uden at dette berører EU-
institutionernes kompetenceområder.
Disse ordninger skaber ikke retlige 
forpligtelser for Unionen og dens 
medlemsstater.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden medvirker ved 
udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger 
vedrørende tilsynsordninger i tredjelande 
i overensstemmelse med den i artikel 1, 
stk. 2, nævnte lovgivning.

udgår
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er tillagt den 
ved denne forordning, under fuld 
overholdelse af reglerne om tavshedspligt 
og databeskyttelse i den relevante EU-
lovgivning.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. En sådan anmodning 
fremsættes, hvis det er muligt, ved hjælp 
af et fælles indberetningsformat.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på en 
måned afgørelse med kvalificeret flertal, jf. 
artikel 238 i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter, 
som er personer med relevant viden og 
erfaring, men omfatter ikke personale hos 
de nationale tilsynsmyndigheder eller 
andre nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som er involveret 
i myndighedens aktiviteter.

Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter, 
som er personer med godt omdømme og 
med dokumenteret relevant viden og 
erhvervsmæssig erfaring, herunder på 
tilsynsområdet, på et tilstrækkelig højt 
niveau inden for bankvæsen, forsikring, 
værdipapirmarkedet eller andre 
finansielle tjenesteydelser, men omfatter 
ikke personale hos de kompetente 
myndigheder eller andre nationale 
institutioner eller EU-institutioner, som er 
involveret i myndighedens aktiviteter.
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