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GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT 
 
De europæiske tilsynsmyndigheder 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Er-
hvervsministeriets grund- og nærhedsnotat om forslag til revision 
af  forordningerne vedr. de europæiske tilsynsmyndigheder, KOM 
(2017) 0536 (Omnibusforslaget)1, KOM (2017) 05372 og KOM 
(2017) 05393.  

 
  Anders Samuelsen 
 

 

                                              
1 Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 
1093/2010 vedrørende den Europæiske Bank-tilsynsmyndighed (EBA), forordning nr. 
1094/2010 vedrørende den Europæiske Pensions- og Forsikringstilsynsmyndighed (EIOPA), 
forordning nr. 1095/2010 vedrørende den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndig-
hed (ESMA), forordning nr. 345/2013 om Europæiske Venturekapitalfonde, forordning nr. 
346/2013 om Europæiske Social Iværksætterfonde, forordningen nr. 600/2014 om markeder 
for finansielle instrumenter, forordning nr. 760/2015 om Europæiske Langsigtede Investe-
ringsfonde, forordning nr. 1011/2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle 
økonomiske resultater og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes 
økonomiske resultater og forordning 1129/2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden eller søges optaget til handel på et reguleret marked. 
2 Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU 
om markeder for finansielle instrumenter og direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
3 Kommissionens forslag til ændring af Kommissionens forslag til ændring af Europa-
Parlamentet og Rådets forordning nr. 1095/2010 vedrørende den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og forordning nr. 648/2012 fsva. procedurer og myndighe-
der involveret i autorisering af centrale modparter (CCP’er) og krav til anerkendelse af tredje-
landes CCP’er (EMIR 2). Grund- og nærhedsnotat er oversendt til Folketingets Europaudvalg 
den 11. september 2017. 
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