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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Bakgrund

Till följd av rekommendationerna i Larosière-rapporten har kommissionen lagt fram förslag 
på en ny struktur för den finansiella tillsynen i EU. Syftet med dessa lagförslag, som 
kommissionen offentliggjorde den 23 september 2009, är att inrätta

– ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) för tillsyn av de enskilda finansiella instituten 
(mikrotillsyn), bestående av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som 
ska arbeta tillsammans med nya tillsynsmyndigheter på EU-nivå (nedan kallade europeiska 
tillsynsmyndigheter1) och på så sätt kombinera fördelarna med ett övergripande EU-
ramverk för den finansiella tillsynen med tillgången till den särskilda sakkunskap som finns 
hos de lokala mikrotillsynsorgan,

– en europeisk systemrisknämnd (ESRB) för övervakning och bedömning av möjliga hot mot 
det finansiella systemet som helhet (makrotillsyn).

De europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att vara gemenskapsorgan med status som 
juridisk person och ha som syfte att bidra till att i) förbättra regleringen och tillsynen på den 
inre marknaden, ii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion, 
iii) värna stabiliteten i det finansiella systemet och stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen på europeisk och internationell nivå.

II. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder i stort kommissionens förslag till förordning för att inrätta ett nytt 
system för finansiell tillsyn och dess syfte att skapa en effektivare tillsyn för att bättre 
identifiera risker i det finansiella systemet. Den finansiella krisen har tydliggjort behovet av 
reformer för att öka konkurrensen genom att skapa jämlika konkurrensvillkor och enhetlighet 
i upplägg och regleringar på detta område.

1. Artikel 7 – Tekniska standarder

I artikel 7 i förslaget, som las fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft, hänvisas till de 
delar av de direktiv som anges i artikel 1.2, enligt vilka myndigheten kommer att kunna 
utarbeta utkast till tekniska standarder som, enligt förslaget, ska godkännas och antas av 
kommissionen genom förordningar eller beslut. Det nya systemet med delegerade akter och 
genomförandeakter som införs genom Lissabonfördraget skiljer sig från det ”gamla” 
kommittéförfarandet, som nu saknar rättslig grund i fördragen. Det bör därför klargöras att 
kommissionen agerar genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och 
att parlamentet deltar i förfarandet i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Observera 

                                               
1  Dessa är Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).
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också att kommissionen inte är bunden av det utkast till tekniska standarder som myndigheten 
tar fram.

2. Artikel 9 – Konsekvent tillämpning av gemenskapsbestämmelserna
   Artikel 10 – Åtgärder i krissituationer
   Artikel 11 – Lösande av tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter

a) Befogenhetstilldelning

I utkastet till förordning tilldelas den nya myndigheten specifika befogenheter. EU-domstolen 
har genom sina prejudikat erkänt möjligheten för Europeiska unionens institutioner att 
delegera befogenheter till oberoende verkställande organ eller tillsynsorgan i den mån 
delegeringen endast gäller tydligt fastställda verkställande befogenheter, vilket i synnerhet 
innebär att det organ till vilket befogenheter delegeras inte kan ges någon behörighet att fatta 
politiska beslut. Eftersom unionen endast kan utöva de befogenheter den själv har tilldelats 
genom fördraget i enlighet med de förfaranden som fastställs i fördraget, kan institutionerna 
inte delegera större befogenheter än de som ges i fördraget (se EG-domstolens Meronimål, 
9/56 och 10/57 (1958) ECR 133 och 157).

b) Myndighetens direkta åtgärder

I artikel 9.6, artikel 10.3 och artikel 11.4 i den föreslagna förordningen anges ”utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget” (ny artikel 258 i 
EUF-fördraget) att ”om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt 
tillämpliga på finansiella institut” är befogenheten att fatta enskilda beslut riktade till 
finansiella institut i medlemsstaterna bindande för dessa institut. Föredraganden föreslår att 
denna möjlighet för myndigheten att fatta bindande beslut som riktar sig direkt till en 
marknadsaktör begränsas till de särskilda krissituationer som beskrivs i artikel 10. Denna 
artikel 10 är en följd av det politiska önskemålet att kunna agera snabbt och effektivt i en 
krissituation för att säkerställa finansmarknadens och finanssystemets korrekta funktion och 
integritet, medan artiklarna 9 och 11 gäller normalsituationer.

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den 
ha rätt att få tillgång till all nödvändig 
information. För att undvika att ställa 
dubbla rapporteringskrav på de finansiella 
instituten bör sådan information normalt 
lämnas av de nationella 
tillsynsmyndigheter som befinner sig 
närmast de finansiella marknaderna och 
instituten. Myndigheten bör dock ha 
befogenhet att begära information direkt 
från finansiella institut och andra parter 
om en nationell tillsynsmyndighet inte 
tillhandahåller – eller kan tillhandahålla –
informationen inom rimlig tid.
Medlemsstaternas myndigheter bör vara 

(30) För att myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den 
ha rätt att få tillgång till all nödvändig 
information. För att undvika att ställa 
dubbla rapporteringskrav på 
finansmarknadsaktörerna bör sådan 
information normalt lämnas av de 
nationella tillsynsmyndigheter som 
befinner sig närmast de finansiella 
marknaderna och 
finansmarknadsaktörerna, med kravet att 
konfidentiell information inte får lämnas 
ut till organ eller myndigheter som inte 
har rätt att ta del av den. Myndigheten bör 
dock ha befogenhet att begära information 
direkt från finansmarknadsaktörer och 
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skyldiga att bistå myndigheten med att 
genomdriva sådana direkt riktade 
informationskrav.

andra parter om en nationell behörig 
myndighet inte tillhandahåller – eller kan 
tillhandahålla – informationen inom rimlig 
tid. Medlemsstaternas myndigheter bör 
vara skyldiga att bistå myndigheten med att 
genomdriva sådana direkt riktade 
informationskrav.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Ett nära samarbete mellan 
myndigheten och Europeiska 
systemriskrådet är av väsentlig betydelse 
för att detta ska kunna fungera med all 
önskvärd effektivitet och för uppföljningen 
av dess varningar och rekommendationer.
Myndigheten bör utbyta all relevant 
information med Europeiska 
systemriskrådet. Uppgifter om enskilda 
företag bör lämnas ut endast om begäran 
åtföljs av en skälig motivering.
Myndigheten bör se till att en uppföljning 
görs när den har tagit emot varningar eller 
rekommendationer som Europeiska 
systemriskrådet riktat till den eller till 
någon nationell myndighet.

(31) Ett nära samarbete mellan 
myndigheten och Europeiska 
systemriskrådet är av väsentlig betydelse 
för att detta ska kunna fungera med all 
önskvärd effektivitet och för uppföljningen 
av dess varningar och rekommendationer.
Myndigheten bör utbyta all relevant 
information med Europeiska 
systemriskrådet. Uppgifter om enskilda 
företag bör lämnas ut endast om begäran 
åtföljs av en skälig motivering och bör 
skyddas systematiskt i enlighet med 
EU-lagstiftningen. Myndigheten bör vidta 
omedelbara åtgärder och se till att en 
uppföljning görs när den har tagit emot 
varningar eller rekommendationer som 
Europeiska systemriskrådet riktat till den 
eller till någon nationell myndighet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna har ett centralt 
ansvar inom krishanteringen för att bevara 
den finansiella stabiliteten, bland annat när 
det gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut.

(33) Medlemsstaterna har ett centralt 
ansvar i krissituationer för att bevara den 
finansiella stabiliteten, bland annat när det 
gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut.
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Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan 
åberopa denna skyddsklausul och i sista
instans begära att Europeiska unionens 
råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt 
att rådet ges uppgifter i sådana frågor 
med hänsyn till medlemsstaternas 
särskilda ansvar i sådana frågor.

Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan begära 
att myndighetens beslut ska ses över.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) fatta enskilda beslut riktade till 
finansiella institut i de specifika fall som 
avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

e) fatta enskilda beslut riktade till 
finansiella institut i de specifika fall som 
avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.4 i fall 
som avser direkt tillämplig EU-
lagstiftning, och

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder Tekniska standarder – delegerade akter

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av kommissionen 2. Standarderna ska antas som delegerade 
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genom förordningar eller beslut och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

akter av kommissionen genom
förordningar eller beslut i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa e
gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till nationella tillsynsmyndigheter 
eller finansiella institut.

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

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
med alla tillgängliga medel söka följa 
dessa riktlinjer och rekommendationer.

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

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

Om en behörig myndighet inte tillämpar 
dessa riktlinjer eller rekommendationer ska 
den underrätta den europeiska 
myndigheten om skälen till detta. 
Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl 
och i god tid informera den behöriga 
myndigheten om detta.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsekvent tillämpning av 
gemenskapsbestämmelserna

Underlåtelse att tillämpa unionens 
lagstiftning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommissionen ska fatta sådana beslut 
senast tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

Kommissionen ska fatta sådana beslut 
senast tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

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

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

Den europeiska myndigheten och de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

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

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

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

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter ett sådant beslut som avses i 
punkt 4 i denna artikel inom den där 
angivna tidsfristen, och om det är 
nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den 
nationella tillsynsmyndighetens bristande 
iakttagande av gemenskapslagstiftningen 
för att upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
unionens lagstiftning för att upprätthålla 
eller återställa neutrala konkurrensvillkor 
på den inre marknaden eller för att 
säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet vid 
gränsöverskridande verksamhet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt – om 
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finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

de relevanta kraven i de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt 
beslut riktat till en finansmarknadsaktör
om krav på att vidta nödvändiga åtgärder 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
EU-lagstiftningen, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis. Innan myndigheten antar ett 
enskilt beslut, ska den underrätta 
kommissionen om detta.
Kommissionen ska se till att rätten för 
beslutets adressater att bli hörda 
respekteras.
Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.
Inom två veckor från mottagandet av den 
europeiska myndighetens förslag till 
beslut ska kommissionen avgöra huruvida 
det ska godkännas. Kommissionen får 
inte förlänga denna tidsfrist. Om det 
ligger i unionens intresse får 
kommissionen godkänna förslaget till 
beslut endast till viss del eller med 
ändringar.
Om kommissionen inte godkänner 
förslaget till beslut eller godkänner det 
endast delvis eller med ändringar, ska den 
utan dröjsmål underrätta den europeiska 
myndigheten genom ett formellt yttrande.
Inom en vecka efter att ha mottagit det 
formella yttrandet ska den europeiska 
myndigheten ompröva och anpassa sitt 
beslut efter kommissionens formella 
yttrande samt utan dröjsmål överlämna 
det till kommissionen.
Inom en vecka efter mottagandet av den 
europeiska myndighetens ändrade beslut 
ska kommissionen avgöra huruvida det 
ska godkännas eller avslås.
Om kommissionen avslår det ändrade 
beslutet, ska beslutet inte anses ha 
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antagits.
Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
kommissionen antagit enligt punkt 4.

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
kommissionen antagit enligt punkt 4.

7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.
Alla åtgärder de nationella 
tillsynsmyndigheterna vidtar avseende 
förhållanden som är föremål för ett beslut 
enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga 
med det beslutet.

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lösande av tvister mellan nationella 
tillsynsmyndigheter

Lösande av tvister mellan behöriga 
myndigheter i gränsöverskridande fall
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
rättar sig efter den europeiska 
myndighetens beslut och därigenom inte 
säkerställer att ett finansiellt institut 
uppfyller krav som är direkt riktade till det 
enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, 
får den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – anta ett 
enskilt beslut riktat till ett finansiellt 
institut om krav på nödvändiga åtgärder 
som institutet ska vidta för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
krav på att upphöra med viss praxis.

4. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter den europeiska myndighetens beslut 
och därigenom inte säkerställer att en 
finansmarknadsaktör uppfyller krav som är 
direkt riktade till det enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 9.6
anta ett enskilt beslut riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på 
nödvändiga åtgärder som denna ska vidta 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
EU-lagstiftningen, däribland även krav på 
att upphöra med viss praxis.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
gemenskapsinstitutionernas
behörighetsområden, utveckla kontakter 
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.
Den får ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
EU-institutionernas behörighetsområden, 
utveckla kontakter med 
tillsynsmyndigheter, internationella 
organisationer och administrativa organ i 
tredjeländer. Sådana arrangemang ska 
inte medföra några juridiska förpliktelser 
för Europeiska unionen och dess 
medlemsstater.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska bistå i förberedelserna 
för beslut om likvärdighet avseende 
tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet 
med de rättsakter som avses i artikel 1.2.

utgår

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen. För varje sådan begäran ska om 
möjligt ett gemensamt 
rapporteringsformat användas.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
ett direkt intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella myndighet, till den europeiska 
myndigheten och kommissionen notifiera 
att den nationella tillsynsmyndigheten 
inte kommer att genomföra beslutet.

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den 
notifiera den europeiska myndigheten, 
rådet och kommissionen inom 
tre arbetsdagar efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till den 
behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den europeiska myndigheten ska inom en 
tidsfrist av en vecka från medlemsstatens 
notifiering underrätta denna om huruvida 
den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt 
beslut.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överklagandenämnden ska ha sex 
ledamöter och sex suppleanter med 
relevanta kunskaper och erfarenheter som 
inte då de utses är anställda vid nationella 
tillsynsmyndigheter eller andra 
gemenskapsinstitutioner eller nationella 
institutioner som deltar i myndighetens 
verksamheter.

Överklagandenämnden ska bestå av sex 
ledamöter och sex suppleanter, 
välrenommerade personer med erkänt
relevant kunskap och yrkeserfarenhet –
inklusive i chefsposition – på en
tillräckligt hög nivå inom 
bankverksamhet, försäkring, 
värdepappersmarknader eller andra 
finansiella tjänster, som inte då de utses är 
anställda vid behöriga myndigheter eller 
andra nationella institutioner eller 
EU-institutioner som deltar i 
myndighetens verksamheter.
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