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Ændringsforslag 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2013/36/EU8 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 575/20139 blev vedtaget som reaktion 
på finanskrisen, som udfoldede sig i 2007-
2008. Disse lovgivningsforanstaltninger 
har ydet et væsentligt bidrag til styrkelsen 
af det finansielle system i Unionen og gjort 
institutter mere modstandsdygtige over for 
eventuelle rystelser i fremtiden. Selv om 
disse foranstaltninger var ekstremt 
vidtrækkende, omhandlede de ikke alle 
identificerede svagheder, som påvirker 
institutter. Nogle af de oprindeligt 
foreslåede foranstaltninger var underlagt 
krav om gennemgang eller har ikke været 
tilstrækkeligt specifikke til at kunne 
gennemføres smidigt.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2013/36/EU8 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 575/2013 blev vedtaget som reaktion på 
finanskrisen, som udfoldede sig i 2007-
20089. Disse lovgivningsforanstaltninger 
har ydet et væsentligt bidrag til styrkelsen 
af det finansielle system i Unionen og gjort 
institutter mere modstandsdygtige over for 
eventuelle rystelser i fremtiden. Selv om 
disse foranstaltninger var ekstremt 
vidtrækkende, omhandlede de ikke alle 
identificerede svagheder, som påvirker 
institutter. Modtagelse af indlån skulle 
have været adskilt fra risikabel 
bankvirksomhed eller handel på egen 
regning, eller andre 
højrisikohandelsaktiviteter skulle have 
været overført til en separat enhed, hvis 
disse tegnede sig for en betydelig del af en 
banks forretning. Hvis risikable aktiviteter 
havde base inden for deres egen enhed, 
ville de ikke længere blive understøttet af 
indlån. Nogle af de oprindeligt foreslåede 
foranstaltninger var underlagt krav om 
gennemgang eller har ikke været 
tilstrækkeligt specifikke til at kunne 
gennemføres smidigt.

__________________ __________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
kreditinstitutters aktiviteter og tilsyn med 
kreditinstitutter og investeringsselskaber, 
om ændring af direktiv 2002/87/EF og om  
ophævelse af direktiverne 2006/48/EF og 
2006/49/EF (EFT L 176 af 27.6.2013, s. 
338).

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
kreditinstitutters aktiviteter og tilsyn med 
kreditinstitutter og investeringsselskaber, 
om ændring af direktiv 2002/87/EF og om  
ophævelse af direktiverne 2006/48/EF og 
2006/49/EF (EFT L 176 af 27.6.2013, s. 
338).
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9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynskrav for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af 
forordning (EU) nr. 648/2012 (EFT L 176 
af 27.6.2013, s.1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynskrav for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af 
forordning (EU) nr. 648/2012 (EFT L 176 
af 27.6.2013, s.1).

Or. fi

Ændringsforslag 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) En af vigtigste erfaringer fra 
finanskrisen i Europa var den 
utilstrækkelige institutionelle og politiske 
ramme for at forebygge og imødegå 
ubalancer i EU. I lyset af den seneste 
institutionelle udvikling i EU er en 
omfattende revision af den 
makroprudentielle politiske ramme 
berettiget. Det er vigtigt at strømline 
koordineringsmekanismen mellem 
myndighederne, forenkle aktiveringen af 
makroprudentielle politiske redskaber og 
udvide af den makroprudentielle 
værktøjskasse for at sikre, at 
myndighederne er i stand til at håndtere 
systemiske risici rettidigt og effektivt. 
Lovgivningsmæssige ændringer bør bl.a. 
omfatte revision af de respektive 
beføjelser for makroprudentielle 
myndigheder på nationalt plan og på EU-
plan for bedre at afgrænse ansvar inden 
for risikovurdering og politisk 
beslutningstagning, herunder 
koordinerings- og 
underretningsprocedurer mellem 
myndigheder. ESRB bør spille en central 
rolle i koordineringen af 
makroprudentielle foranstaltninger og 
overførsel af oplysninger om planlagte 
makroprudentielle foranstaltninger i 
medlemsstaterne, navnlig gennem 
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offentliggørelse af vedtagne 
makroprudentielle foranstaltninger på 
dets websted og gennem 
informationsudveksling på tværs af 
myndigheder som følge af 
underretningerne om planlagte 
makroprudentielle foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 50
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Reguleringen og tilsynet med 
kreditinstitutter samt de tilsvarende 
egenkapitalkrav og 
rapporteringsforpligtelser bør fortsat 
udelukkende afhænge af et kreditinstituts 
underliggende risiko. Dette udelukker 
ikke-relaterede kriterier som 
miljømæssige eller sociale overvejelser 
ved fastsættelsen af kapitalkrav, samt de 
tilsvarende rapporteringsforpligtelser i 
disse sektorer.

Or. de

Ændringsforslag 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi er bestemt i artikel 157 i 
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TEUF. Dette skal anvendes konsekvent af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber. 
Derfor bør de udvise en kønsneutral 
aflønningspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kapitaltillæg pålagt af kompetente 
myndigheder bør fastsættes i forhold til et 
instituts specifikke situation og bør 
begrundes behørigt. Disse krav bør ikke 
anvendes til at imødegå 
makroprudentielle risici og bør i 
rangeringen af kapitalgrundlagskrav 
placeres over minimumskravene til 
kapitalgrundlag og under det kombinerede 
bufferkrav.

(9) Kapitaltillæg pålagt af kompetente 
myndigheder bør fastsættes i forhold til et 
instituts specifikke situation og bør 
begrundes behørigt. Disse krav bør i 
rangeringen af kapitalgrundlagskrav 
placeres over minimumskravene til 
kapitalgrundlag og under det kombinerede 
bufferkrav.

Or. en

Ændringsforslag 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Velkapitaliserede institutter støtter 
økonomisk vækst frem for at hæmme den. 
Væsentlig risikobegrænsning kan kun 
opnås, når institutterne ikke er i stand til 
at udgøre systemiske trusler mod 
Unionens eller medlemsstaternes 
økonomier, og når velordnet afvikling er 
mulig uden socialisering af tab. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at forhøje 
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kapitalbuffere for institutter, der er 
klassificeret som O-SII'er og G-SII'er, 
således at eventuelle tab, der kan opstå, 
kan dækkes af ejerne af sådanne 
institutter.

Or. en

Ændringsforslag 54
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Der bør i forbindelse med 
gearingsgraden, ud over bufferne, også 
tages hensyn til risici, som er forbundet 
med et instituts systemiske relevans, i 
overensstemmelse med Baselkomitéens 
beslutning om en buffer for globale 
systemisk vigtige banker. Af den grund 
bør der indføres en justering af 
gearingsgraden for globale systemisk 
vigtige institutter (G-SII'er), som skal 
fastsættes til 50 % af et G-SIIs 
risikovægtede absorptionsbehov med 
højere tab.

Or. en

Begrundelse

Baselkomitéen er kommet ud med sin endelige vejledning om gearingsgraden for GSII'er. De 
foreslår et ekstra gearingskrav for GSII'er, men ikke for OSII'er. Der er ingen grund til, at EU 
udvider Basel-kravene yderligere end det, der er aftalt i Basel, da EU generelt har været en 
stærk fortaler for risikobaserede krav snarere end stramme gearingskrav.

Ændringsforslag 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Institutter opererer under en 
sammenhæng af lovgivningsmæssige krav 
og -standarder, der sigter mod at sikre 
beskyttelsen af detailkunder og 
forbrugere, lige vilkår på det indre 
marked, beskyttelse af 
menneskerettigheder, skatteretfærdighed 
og undgåelse af hvidvaskning af penge. 
Manglende overholdelse af disse krav og 
standarder fra institutter har betydelige 
negative samfundsmæssige konsekvenser, 
men det kan også påvirke disse institutters 
kapitalkrav og muligvis den overordnede 
finansielle stabilitet. Der er derfor et 
behov for at udvælge adfærd som et 
fremtrædende parameter for operationel 
risiko og for at sikre, at institutter og 
kompetente myndigheder identificerer, 
evaluerer og overvåger denne risiko på 
passende vis i forbindelse med 
institutternes interne kapital. Det er også 
nødvendigt at fastslå, at oplysninger om 
undersøgelser af institutters forseelser 
straks meddeles fra de myndigheder, der 
er ansvarlige for overvågning af 
forretningsskik, hvidvaskning af penge, 
forbrugere, konkurrence og andre 
rammer til de kompetente myndigheder 
med ansvar for tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at udvælge forseelser som et fremtrædende parameter for operationel risiko 
og derfor at tilføje en ny artikel 85A om adfærdsrisiko.

Ændringsforslag 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Ikke alene har mange institutter 
vist sig at være stærkt underkapitaliserede 
i lyset af finanskrisen, men ti år senere er 
der fortsat store bekymringer om 
pålideligheden og den store variation i 
interne metoder, som institutterne 
anvender til at bestemme kapitalkravene 
for forskellige eksponeringer på markedet 
og kreditrisici, og bekymring er rejst af 
bl.a. BCBS, SSM samt EBA i sine 
benchmarking-øvelser gennemført i 
overensstemmelse med artikel 78 i dette 
direktiv. Det er af afgørende betydning for 
såvel det finansielle systems stabilitet som 
for institutternes troværdighed i 
tilsynsmyndighedernes, investorernes, 
kundernes og modparternes øjne og den 
brede offentlighed, at der hurtigst muligt 
tages skridt for at løse disse problemer. At 
give de kompetente myndigheder 
udtrykkelige beføjelser til at træffe 
korrigerende foranstaltninger i dette 
direktiv, som f.eks. anvendelse af 
multiplikatorer til modeloutput, 
standardiserede modelniveauer, 
moratorier for ændringer af modeller og 
oplysning om forskellene mellem 
standardiserede og interne metoder til de 
samme eksponeringer er et sådant trin. At 
give de kompetente myndigheder 
udtrykkelige beføjelser til at træffe 
korrigerende foranstaltninger i dette 
direktiv, som f.eks. anvendelse af 
multiplikatorer til modeloutput, 
standardiserede modelniveauer, 
moratorier for ændringer af modeller og 
oplysning om forskellene mellem 
standardiserede og interne metoder til de 
samme eksponeringer er et sådant trin. På 
mellemlangt sigt bør alle 
kapitalkravsbestemmelser imidlertid blive 
reformeret for at sikre, at der er 
troværdige tilsynsværn til både input og 
output til institutternes interne modeller 
for alle risici, der er underlagt interne 
metoder, og, om nødvendigt, helt fjerne 
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muligheden for interne metoder, hvor der 
er ringe eller ingen grund til at tro, at en 
intern metode kan udkonkurrere en 
standardiseret metode. I denne henseende 
bør Kommissionen overveje lovforslag 
snarest muligt for at indføre sådanne 
foranstaltninger, og i sine forslag give 
mulighed for at integrere udviklingen i 
internationale standarder på dette 
område, når det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, og efterhånden som de 
bliver tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som en vejledning til kompetente 
myndigheder, når de skal udpege 
situationer, hvor der bør stilles 
institutspecifikke krav om kapitaltillæg, 
bør Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder for, hvordan risici eller 
risikoelementer, som ikke er dækket eller 
ikke er tilstrækkeligt dækket af 
kapitalgrundlagskravene i forordning 
(EU) nr. 575/2013, bør måles, ved hjælp 
af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse 
med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano
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Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF (Solvens II) om 
harmonisering af de regler, der gælder for 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, 
havde indført ændringer med henblik på 
at yde finansiel stabilitet og lighed med 
henblik på det grundlæggende mål om 
stabilisering af markederne. Imidlertid 
bør der tages hensyn til tilstedeværelsen –
i medlemsstaterne – af 
forsikringsselskaber med børsnoterede 
aktier på et reguleret marked, under 
medlemsstaternes kompetente 
tilsynsmyndigheders kontrol, som udfører 
forsikringsaktiviteter i henhold til en 
forretningsmodel med lav risiko, hvilket 
betyder en moderat økonomisk 
gearingsudnyttelse (ikke højere end 5 
gange), en holdning om lav risikovillighed 
i investeringer og en høj procentdel af 
overskud repræsenteret af 
forsikringskernen; derfor resulterer 
sådanne selskaber i at have en mere 
kompakt risikoprofil sammenlignet med 
lignende institutter med en bred vifte af 
forretningsmodeller, også med finansielt 
indhold. Det er blevet bemærket, at 
forsikringer i Den Europæiske Union i 
mindre grad er udsatte for systemisk 
risiko, også i kraft af en mere konservativ 
investeringspolitik, og at virkningerne af 
den finansielle krise og markederne efter 
2008 som har ledt finansieringsinstituttets 
resultatopgørelse i nedadgående retning, 
ikke har påvirket forsikringsselskaberne 
væsentligt og generelt er de positive med 
relativt stabile fortjenstmargener. Sådan 
stabilitet afspejles i forsikringsselskabers 
præstationer på aktiemarkedet for 
børsnoterede aktier på regulerede 
markeder i Den Europæiske Union de 
seneste år, som, sammenlignet med 
finansielle institutter, om end konteksten 
er en generel recessiv tendens på 
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markederne efter 2008, væsentligt har 
reduceret de nedadgående tendenser i 
aktiernes værdi. Ikke-kontrollerende 
kapitalandele i sådanne 
forsikringsselskaber, der opererer i 
henhold til en forretningsmodel med lav 
økonomisk risiko, kan derfor 
sammenlignes med andre 
aktiebeholdninger/industrielle 
kapitalandele og følgelig til den specifikke 
disciplin med hensyn til fradrag af poster 
fra Core Tier 1capital, leveret af 
medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
med henvisning til andre 
industrivirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 59
Thierry Cornillet

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Baselkomitéen for banktilsynets 
tilsynsorgan, Gruppen af 
Centralbankchefer og ledende 
tilsynsførende, har den 7. december 2017 
godkendt en række foranstaltninger til 
styrkelse af Basel III-
rammebestemmelserne. Denne række 
foranstaltninger reviderer metoder til 
beregning af risikovægtet eksponering for 
kreditrisiko, operationel risiko og 
kapitalgrundlagskrav for 
kreditværdireguleringsrisiko og indfører 
et samlet outputniveau. Denne række 
foranstaltninger reviderer også måling af 
gearingsgrad og introducerer en ny buffer 
for gearingsgrad for globale systemisk 
vigtige institutter. Bestemmelserne i den 
afsluttede Basel II-ramme bør rettidigt 
indarbejdes i forordning (EU) nr. 
575/2013 med henblik på at øge 
risikofølsomheden af kapitalkravene for 
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banker ved hjælp af standardiserede 
metoder og for at reducere variationen af 
risikovægtet eksponering, især for banker, 
der bruger de interne eller avancerede 
metoder. Dét at være i overensstemmelse 
med disse nye regler bør også styrke de 
internationale lige vilkår for EU-
institutter, der opererer uden for Unionen. 
For at sikre, at gennemførelsen af denne 
række foranstaltninger i EU ikke vil have 
negative konsekvenser for banksektoren 
eller finansieringen af økonomien og for 
at sikre, at den på passende vis tager 
højde for EU-banksektorens særlige 
forhold bør en omfattende 
konsekvensanalyse hurtigst muligt 
gennemføres af EBA for at informere 
Kommissionen, inden der fremsættes 
lovforslag.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at mange parametre stadig udvikler sig, er det vigtigt for EBA at begynde at 
se på Baselkomitéens forslag så hurtigt som muligt. Det vil være afgørende at kunne gøre 
disse forslag til EU-lov, hvilket vil styrke stabiliteten, hjælpe EU-bankerne til bedre at klare 
global konkurrence og sætte dem i stand til at finansiere økonomien hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. -1 (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5 – indledning

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 2, stk. 5, indledningen, 
affattes således:

Dette direktiv finder ikke anvendelse på: Dette direktiv finder ikke kun anvendelse 
på:

Or. en
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Begrundelse

En stabil udtømmende liste over institutter, der er undtaget, er mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 61
Alfred Sant

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. 2 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5 – nr. 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a) Følgende tilføjes som nr. 24a)

‘24a) På Malta, "Malta Development 
Bank";’

Or. en

Ændringsforslag 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – indledning
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a og 5b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) følgende indsættes som stk. 5a og 
5b:

(b) Som stk. 5a indsættes:

5a. Kommissionen kan regelmæssigt 
undersøge, om listen i henhold til stk. 5 
kan udvides til andre institutter gennem 
en delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 148.

Or. en

Ændringsforslag 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på et institut, såfremt 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet opfylder alle 
følgende betingelser, uden at det berører 
anvendelsen af statsstøttereglerne:

udgår

(a) det er etableret som et 
offentligretligt institut af 
centralregeringen eller regionale eller 
lokale myndigheder i en medlemsstat

(b) love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, bekræfter, at 
dets virksomhed er begrænset til fremme 
af angivne almene finans-, social- eller 
økonomipolitiske mål i overensstemmelse 
med de love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, på et 
ikkekonkurrencebaseret og almennyttigt 
grundlag. I denne henseende kan almene 
politiske mål omfatte ydelse af 
finansiering til oplysnings- eller 
udviklingsformål til specifikke 
økonomiske aktiviteter eller geografiske 
områder i den pågældende medlemsstat

(c) det er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(d) den relevante centralregering eller 
de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 90 % af 
instituttets kapitalgrundlagskrav, 
finansieringskrav eller eksponeringer
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(e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

(f) dets aktiviteter er begrænset til den 
medlemsstat, hvor dets hovedkontor er 
beliggende

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 
medlemsstats BNP er mindre end 20 %

(i) instituttet er ikke af væsentlig 
betydning for den pågældende 
medlemsstats nationaløkonomi.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
et institut omhandlet i en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 148 fortsat opfylder 
betingelserne i første afsnit.

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ændringsforslag 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på et institut, såfremt 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet opfylder alle 
følgende betingelser, uden at det berører 

udgår
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anvendelsen af statsstøttereglerne:

(a) det er etableret som et 
offentligretligt institut af 
centralregeringen eller regionale eller 
lokale myndigheder i en medlemsstat

(b) love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, bekræfter, at 
dets virksomhed er begrænset til fremme 
af angivne almene finans-, social- eller 
økonomipolitiske mål i overensstemmelse 
med de love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, på et 
ikkekonkurrencebaseret og almennyttigt 
grundlag. I denne henseende kan almene 
politiske mål omfatte ydelse af 
finansiering til oplysnings- eller 
udviklingsformål til specifikke 
økonomiske aktiviteter eller geografiske 
områder i den pågældende medlemsstat

(c) det er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(d) den relevante centralregering eller 
de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 90 % af 
instituttets kapitalgrundlagskrav, 
finansieringskrav eller eksponeringer

(e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

(f) dets aktiviteter er begrænset til den 
medlemsstat, hvor dets hovedkontor er 
beliggende

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 
medlemsstats BNP er mindre end 20 %
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(i) instituttet er ikke af væsentlig 
betydning for den pågældende 
medlemsstats nationaløkonomi.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
et institut omhandlet i en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 148 fortsat opfylder 
betingelserne i første afsnit.

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ændringsforslag 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på et institut, såfremt 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet opfylder alle 
følgende betingelser, uden at det berører 
anvendelsen af statsstøttereglerne:

udgår

(a) det er etableret som et 
offentligretligt institut af 
centralregeringen eller regionale eller 
lokale myndigheder i en medlemsstat

(b) love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, bekræfter, at 
dets virksomhed er begrænset til fremme 
af angivne almene finans-, social- eller 
økonomipolitiske mål i overensstemmelse 
med de love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, på et 
ikkekonkurrencebaseret og almennyttigt 
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grundlag. I denne henseende kan almene 
politiske mål omfatte ydelse af 
finansiering til oplysnings- eller 
udviklingsformål til specifikke 
økonomiske aktiviteter eller geografiske 
områder i den pågældende medlemsstat

(c) det er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(d) den relevante centralregering eller 
de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 90 % af 
instituttets kapitalgrundlagskrav, 
finansieringskrav eller eksponeringer

(e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

(f) dets aktiviteter er begrænset til den 
medlemsstat, hvor dets hovedkontor er 
beliggende

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 
medlemsstats BNP er mindre end 20 %

(i) instituttet er ikke af væsentlig 
betydning for den pågældende 
medlemsstats nationaløkonomi.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
et institut omhandlet i en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 148 fortsat opfylder 
betingelserne i første afsnit.

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).
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Or. en

Ændringsforslag 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på et institut, såfremt 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet opfylder alle 
følgende betingelser, uden at det berører 
anvendelsen af statsstøttereglerne:

udgår

(a) det er etableret som et 
offentligretligt institut af 
centralregeringen eller regionale eller 
lokale myndigheder i en medlemsstat

(b) love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, bekræfter, at 
dets virksomhed er begrænset til fremme 
af angivne almene finans-, social- eller 
økonomipolitiske mål i overensstemmelse 
med de love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, på et 
ikkekonkurrencebaseret og almennyttigt 
grundlag. I denne henseende kan almene 
politiske mål omfatte ydelse af 
finansiering til oplysnings- eller 
udviklingsformål til specifikke 
økonomiske aktiviteter eller geografiske 
områder i den pågældende medlemsstat

(c) det er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(d) den relevante centralregering eller 
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de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 90 % af 
instituttets kapitalgrundlagskrav, 
finansieringskrav eller eksponeringer

(e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

(f) dets aktiviteter er begrænset til den 
medlemsstat, hvor dets hovedkontor er 
beliggende

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 
medlemsstats BNP er mindre end 20 %

(i) instituttet er ikke af væsentlig 
betydning for den pågældende 
medlemsstats nationaløkonomi.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
et institut omhandlet i en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 148 fortsat opfylder 
betingelserne i første afsnit.

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ændringsforslag 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på et institut, såfremt 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet opfylder alle 
følgende betingelser, uden at det berører 
anvendelsen af statsstøttereglerne:

udgår

(a) det er etableret som et 
offentligretligt institut af 
centralregeringen eller regionale eller 
lokale myndigheder i en medlemsstat

(b) love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, bekræfter, at 
dets virksomhed er begrænset til fremme 
af angivne almene finans-, social- eller 
økonomipolitiske mål i overensstemmelse 
med de love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, på et 
ikkekonkurrencebaseret og almennyttigt 
grundlag. I denne henseende kan almene 
politiske mål omfatte ydelse af 
finansiering til oplysnings- eller 
udviklingsformål til specifikke 
økonomiske aktiviteter eller geografiske 
områder i den pågældende medlemsstat

(c) det er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(d) den relevante centralregering eller 
de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 90 % af 
instituttets kapitalgrundlagskrav, 
finansieringskrav eller eksponeringer

(e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12
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(f) dets aktiviteter er begrænset til den 
medlemsstat, hvor dets hovedkontor er 
beliggende

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 
medlemsstats BNP er mindre end 20 %

(i) instituttet er ikke af væsentlig 
betydning for den pågældende 
medlemsstats nationaløkonomi.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
et institut omhandlet i en delegeret retsakt 
i henhold til artikel 148 fortsat opfylder 
betingelserne i første afsnit.

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Begrundelse

En stabil udtømmende liste over institutter, der er undtaget, er mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 68
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på et 
institut, såfremt Kommissionen i en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 148 på grundlag af de foreliggende 
oplysninger bestemmer, at instituttet 
opfylder alle følgende betingelser, uden at 
det berører anvendelsen af 

Uden at det berører de institutter, der er 
nævnt i artikel 2, stk. 5, finder dette 
direktiv ikke anvendelse på et institut, 
såfremt Kommissionen i en delegeret 
retsakt vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet opfylder alle 
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statsstøttereglerne: følgende betingelser, uden at det berører 
anvendelsen af statsstøttereglerne:

Or. en

Ændringsforslag 69
Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på et 
institut, såfremt Kommissionen i en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 148 på grundlag af de foreliggende 
oplysninger bestemmer, at instituttet 
opfylder alle følgende betingelser, uden at 
det berører anvendelsen af 
statsstøttereglerne:

Dette direktiv finder ikke anvendelse på et 
institut eller en enhed af et kreditinstitut,
såfremt Kommissionen i en delegeret 
retsakt vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet eller en enhed af 
instituttet opfylder alle følgende 
betingelser, uden at det berører 
anvendelsen af statsstøttereglerne:

Or. en

Ændringsforslag 70
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 1 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på et 
institut, såfremt Kommissionen i en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 148 på grundlag af de foreliggende 
oplysninger bestemmer, at instituttet 
opfylder alle følgende betingelser, uden at 
det berører anvendelsen af 
statsstøttereglerne:

Dette direktiv finder ikke anvendelse på et 
institut eller en enhed i et kreditinstitut, 
hvor Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at instituttet eller en enhed i et 
kreditinstitut opfylder alle følgende 
betingelser:
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Or. de

Ændringsforslag 71
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) det er etableret som et 
offentligretligt institut af centralregeringen 
eller regionale eller lokale myndigheder i 
en medlemsstat

(a) det er etableret som et institut af 
centralregeringen eller regionale eller 
lokale myndigheder i en medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 72
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, bekræfter, at dets 
virksomhed er begrænset til fremme af 
angivne almene finans-, social- eller 
økonomipolitiske mål i overensstemmelse 
med de love og bestemmelser, som finder 
anvendelse på instituttet, på et 
ikkekonkurrencebaseret og almennyttigt 
grundlag. I denne henseende kan almene 
politiske mål omfatte ydelse af finansiering 
til oplysnings- eller udviklingsformål til 
specifikke økonomiske aktiviteter eller 
geografiske områder i den pågældende 
medlemsstat

(b) love og bestemmelser for instituttet 
bekræfter, at dets mål omfatter aktiviteter 
af almen interesse, såsom finansiering til 
reklame- eller udviklingsformål til 
specifikke økonomiske aktiviteter eller 
geografiske områder i den pågældende 
medlemsstat

Or. en
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Ændringsforslag 73
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) det er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(c) det er underlagt en tilsynsramme, 
der sikrer dets finansielle stabilitet

Or. en

Ændringsforslag 74
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) den relevante centralregering eller 
de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 90 % af 
instituttets kapitalgrundlagskrav, 
finansieringskrav eller eksponeringer

(d) den relevante centralregering eller 
de relevante regionale eller lokale 
myndigheder er forpligtet til at opretholde 
instituttets levedygtighed eller garanterer 
direkte eller indirekte mindst 75 % af 
instituttets passiver

Or. en

Ændringsforslag 75
Thomas Mann
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

e) det er ikke direkte modtager af 
opsparingsindskud fra privatpersoner

__________________ __________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. de

Ændringsforslag 76
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

e) det kan ikke acceptere 
opsparingsindskud fra privatpersoner 
direkte

__________________ __________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. de

Begrundelse

Kriteriet har til formål at beskytte detailindskydere. Derfor er en snævrere definition end den 
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meget brede definition af dækkede indskud i henhold til direktivet om 
indskudsgarantiordninger (DGSD) hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) det kan ikke acceptere dækkede
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

(e) det er ikke direkte modtager af 
opsparingsindskud fra forbrugere

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Begrundelse

(Ændringsforslag baseret på input modtaget fra Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB)

Ændringsforslag 78
Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) det kan ikke acceptere dækkede 
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 

(e) det er ikke direkte modtager af 
opsparinger fra privatpersoner
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2014/49/EU12

__________________ __________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ændringsforslag 79
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) det kan ikke acceptere dækkede
indskud, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5), i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/49/EU12

(e) det kan ikke acceptere 
detailindskud, med undtagelse af dem, der 
er garanteret af staten eller den regionale 
eller lokale myndighed

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (omarbejdning) 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ændringsforslag 80
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) dets aktiviteter er begrænset til den 
medlemsstat, hvor dets hovedkontor er 

(f) hvis instituttet er etableret af en 
regional eller lokal myndighed, er 
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beliggende hovedparten af dets aktiviteter begrænset 
til den medlemsstat, hvor dets hovedkontor 
er beliggende

Or. en

Ændringsforslag 81
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(g) for institutter, hvis 
kapitalgrundlagskrav, finansieringskrav 
eller eksponeringer i et omfang på mindre 
end 75 % garanteres direkte eller 
indirekte af medlemsstatens 
centralregering eller regionale eller lokale 
myndigheder i henhold til litra d), 
overstiger den samlede værdi af instituttets 
aktiver ikke 30 mia. EUR

Or. en

Ændringsforslag 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR

(g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia. EUR, eller 
en medlemsstats statslige eller en regional 
eller lokal myndighed i henhold til litra d) 
garanterer instituttets egne 
kapitalgrundlagskrav, finansieringsbehov 
og eksponeringer på et niveau på 100 %, 
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enten direkte eller indirekte

Or. en

Begrundelse

(Ændringsforslag baseret på input fra Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB, med afvigelsen af at gøre garantikravene kumulative af sikkerhedsgrunde.)

Ændringsforslag 83
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver overstiger ikke 30 mia.  EUR

g) den samlede værdi af instituttets 
aktiver, der ikke er garanteret af staten 
eller en regional eller lokal myndighed,
overstiger ikke 30 mia. EUR

Or. de

Begrundelse

Kun den samlede værdi af de ikke-garanterede aktiver er relevant. For spørgsmålet om, 
hvorvidt e institut skal modtage en undtagelse fra anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 84
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 

(h) forholdet mellem instituttets 
samlede aktiver og den pågældende 
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medlemsstats BNP er mindre end 20 % medlemsstats BNP er mindre end 30 %

Or. en

Ændringsforslag 85
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) instituttet er ikke af væsentlig 
betydning for den pågældende 
medlemsstats nationaløkonomi.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på kategorier af institutter i en 
medlemsstat, såfremt Kommissionen i en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 148 på grundlag af de foreliggende 
oplysninger bestemmer, at institutterne i 
denne kategori udgør låneforeninger 
(credit unions) efter en medlemsstats 
nationale ret og opfylder alle følgende 
betingelser:

udgår

(a) de er finansielle institutter, som 
har karakter af andelsselskaber

(b) deres medlemskreds er begrænset 
til en gruppe af medlemmer, som deler 
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visse fastsatte personlige egenskaber eller 
interesser

(c) de må kun yde kredit og finansielle 
tjenesteydelser til deres medlemmer

(d) de må kun acceptere indskud eller 
tilbagebetalingspligtige midler fra deres 
medlemmer, såfremt sådanne indskud er 
dækkede indskud i henhold til artikel 2, 
stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/49/EU

(e) de må kun udøve de aktiviteter, der 
er opført på listen i dette direktivs bilag I, 
punkt 1-6 og 15

(f) de er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(g) den samlede værdi af denne 
kategori af institutters aktiver overstiger 
ikke 3 % af den pågældende medlemsstats 
BNP, og den samlede værdi af de enkelte 
institutters aktiver overstiger ikke 100 
mio. EUR

(h) deres aktiviteter er begrænset til 
den medlemsstat, hvor deres hovedkontor 
er beliggende.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
en kategori af institutter omhandlet i en 
delegeret retsakt i henhold til artikel 148 
fortsat opfylder betingelserne i første 
afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på kategorier af institutter i en 
medlemsstat, såfremt Kommissionen i en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 148 på grundlag af de foreliggende 
oplysninger bestemmer, at institutterne i 
denne kategori udgør låneforeninger 
(credit unions) efter en medlemsstats 
nationale ret og opfylder alle følgende 
betingelser:

udgår

(a) de er finansielle institutter, som 
har karakter af andelsselskaber

(b) deres medlemskreds er begrænset 
til en gruppe af medlemmer, som deler 
visse fastsatte personlige egenskaber eller 
interesser

(c) de må kun yde kredit og finansielle 
tjenesteydelser til deres medlemmer

(d) de må kun acceptere indskud eller 
tilbagebetalingspligtige midler fra deres 
medlemmer, såfremt sådanne indskud er 
dækkede indskud i henhold til artikel 2, 
stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/49/EU

(e) de må kun udøve de aktiviteter, der 
er opført på listen i dette direktivs bilag I, 
punkt 1-6 og 15

(f) de er omfattet af passende og 
effektive tilsynsmæssige krav, herunder 
minimumskrav til kapitalgrundlag, og af 
en passende tilsynsmæssig ramme, som 
har samme virkning som den ramme, der 
er fastsat i EU-retten

(g) den samlede værdi af denne 
kategori af institutters aktiver overstiger 
ikke 3 % af den pågældende medlemsstats 
BNP, og den samlede værdi af de enkelte 
institutters aktiver overstiger ikke 100 
mio. EUR

(h) deres aktiviteter er begrænset til 
den medlemsstat, hvor deres hovedkontor 
er beliggende.

Kommissionen vurderer regelmæssigt, om 
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en kategori af institutter omhandlet i en 
delegeret retsakt i henhold til artikel 148 
fortsat opfylder betingelserne i første 
afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 88
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
kategorier af institutter i en medlemsstat, 
såfremt Kommissionen i en delegeret 
retsakt vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at institutterne i denne kategori 
udgør låneforeninger (credit unions) efter 
en medlemsstats nationale ret og opfylder 
alle følgende betingelser:

Uden at det berører de institutter, der er 
nævnt i artikel 2, stk. 5, finder dette 
direktiv ikke anvendelse på kategorier af 
institutter i en medlemsstat, såfremt 
Kommissionen i en delegeret retsakt 
vedtaget i henhold til artikel 148 på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
bestemmer, at institutterne i denne kategori 
udgør låneforeninger (credit unions) efter 
en medlemsstats nationale ret og opfylder 
alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) de må kun acceptere indskud eller 
tilbagebetalingspligtige midler fra deres 
medlemmer, såfremt sådanne indskud er 
dækkede indskud i henhold til artikel 2, 

(d) de må kun acceptere indskud eller 
tilbagebetalingspligtige midler fra deres 
medlemmer.



PE616.798v01-00 36/174 AM\1144242DA.docx

DA

stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/49/EU

Or. en

Begrundelse

(Ændringsforslag inspireret af input modtaget fra European Network of Credit Unions 
(ENCU)

Ændringsforslag 90
Paul Tang

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) de må kun acceptere indskud eller 
tilbagebetalingspligtige midler fra deres 
medlemmer, såfremt sådanne indskud er 
dækkede indskud i henhold til artikel 2, 
stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/49/EU

(d) de må kun acceptere indskud eller 
tilbagebetalingspligtige midler fra deres 
medlemmer;

Or. en

Ændringsforslag 91
Paul Tang

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) den samlede værdi af denne
kategori af institutters aktiver overstiger 
ikke 3 % af den pågældende medlemsstats 
BNP, og den samlede værdi af de enkelte 
institutters aktiver overstiger ikke 100 
mio. EUR

udgår
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Or. en

Begrundelse

Nogle låneforeninger i medlemsstaterne ville ikke være inden for denne begrænsning.

Ændringsforslag 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) den samlede værdi af denne 
kategori af institutters aktiver overstiger 
ikke 3 % af den pågældende medlemsstats 
BNP, og den samlede værdi af de enkelte 
institutters aktiver overstiger ikke 100 
mio. EUR

(g) den samlede værdi af denne 
kategori af institutters aktiver overstiger 
ikke 3 % af den pågældende medlemsstats 
BNP

Or. en

Begrundelse

(Ændringsforslag inspireret af input modtaget fra European Network of Credit Unions 
(ENCU).

Ændringsforslag 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 5b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5ba. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på et institut, som 
Kommissionen medtager på listen i artikel 
2, stk. 5, gennem en delegeret retsakt 
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vedtaget i henhold til artikel 148.

Or. en

Ændringsforslag 94
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en liste over de 
enheder, der er udelukket fra anvendelsen 
af dette direktiv, offentliggøres i henhold 
til stk. 5a og 5b, sammen med oplysninger 
om omfanget af enhver 
indskudsbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

(Se ECB’s udtalelse (CON/2017/46).) Der bør være en klar identifikation af de 
udviklingsbanker og låneforeninger, der skal udelukkes. Der bør oprettes et offentligt register 
over de udelukkede enheder. Desuden bør der gives oplysninger til offentligheden om 
omfanget af beskyttelse ydet til indskydere. Disse oplysninger er nødvendige for at levere 
gennemsigtighed vedrørende status og tilsyn med disse enheder samt beskyttelse af dets 
indskydere.

Ændringsforslag 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) følgende tilføjes som stk. 7: udgår
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"Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig 
er gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne 
på listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også 
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier."

Or. en

Ændringsforslag 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) følgende tilføjes som stk. 7: udgår

"Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig 
er gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne 
på listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også 
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier."

Or. en
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Ændringsforslag 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) følgende tilføjes som stk. 7: udgår

"Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig 
er gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne 
på listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også 
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier."

Or. en

Ændringsforslag 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) følgende tilføjes som stk. 7: udgår
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"Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig 
er gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne 
på listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også 
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier."

Or. en

Begrundelse

En stabil udtømmende liste over institutter, der er undtaget, er mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 99
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig 
er gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne på 
listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også 
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier.

Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen den 
nationale retlige ramme og tilsynsramme, 
der gælder for enhederne på listen, typen 
og kvaliteten af indskudsdækning for 
enhederne på listen og, for enheder af den 
type, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5a og 
5b, også under hensyntagen til de deri 
beskrevne kriterier.

Kriterierne i artikel 2, stk. 5a og 5b, 
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hvorved et institut kan undtages af en 
delegeret retsakt i henhold til artikel 148, 
gælder ikke under nogen omstændigheder 
for institutter, der tidligere har været 
undtaget i henhold til listen i stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at undtagne institutter, der er specifikt anført, ikke behøver at opfylde 
kriterierne i artikel 2, stk. 5a og 5b.

Ændringsforslag 100
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig 
er gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne på 
listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også 
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier.

Senest [5 år efter direktivets ikrafttræden] 
udarbejder EBA en rapport med en 
vurdering af den nationale retlige ramme 
og tilsynsramme, der gælder for de 
enheder, der er nævnt i artikel 2, stk. 5a 
og 5b, samt typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for disse enheder og 
indsende denne rapport til Kommissionen 
og Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre retssikkerheden med hensyn til optagelse af enhederne på 
listen i CRDIV-artikel 2, stk. 5. EBA bemærker i sin udtalelse og rapport om 
reguleringsmæssige perimeterproblemer vedrørende CRDIV/CRR fra november 2017, at 
CRDIV-artikel 2, stk. 5, fortsat er gyldig og kræver en mindre opdatering. Dette 
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ændringsforslag forventer en EBA-rapport med en vurdering af gældende national retlig 
ramme og tilsyn 5 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag 101
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under 
hensyntagen til, om begrundelserne for 
optagelsen af enhederne på listen stadig er 
gyldige, den nationale retlige ramme og 
tilsynsramme, der gælder for enhederne på 
listen, typen og kvaliteten af 
indskudsdækning for enhederne på listen 
og, for enheder af den type, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 5a) og 5b), også
under hensyntagen til de deri beskrevne 
kriterier.

Kriterierne i artikel 2, stk. 5a og 5b, 
hvorunder et institut kan undtages af en 
delegeret retsakt i henhold til artikel 148, 
gælder ikke under nogen omstændigheder 
for institutter, der tidligere har været 
undtaget i henhold til listen i stk. 5. Senest 
[5 år efter ikrafttræden] kan Kommissionen 
revidere for de enheder, der er anført i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 5a og 
5b, de nationale retlige rammer og tilsyn, 
der gælder for dem, og typen og kvaliteten 
af indskudsdækning af disse enheder under 
hensyntagen til de kriterier, der er 
beskrevet deri.

Or. en

Ændringsforslag 102
Paul Tang

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under hensyntagen 
til, om begrundelserne for optagelsen af 
enhederne på listen stadig er gyldige, den 

Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] reviderer Kommissionen 
listen i artikel 2, stk. 5, under hensyntagen 
til, om begrundelserne for optagelsen af 
enhederne på listen stadig er gyldige, den 
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nationale retlige ramme og tilsynsramme, 
der gælder for enhederne på listen, typen 
og kvaliteten af indskudsdækning for 
enhederne på listen og, for enheder af den 
type, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5a)
og 5b), også under hensyntagen til de deri 
beskrevne kriterier.

nationale retlige ramme og tilsynsramme, 
der gælder for enhederne på listen, for 
enheder af den type, der er omhandlet i 
artikel 2, stk. 5a og 5b, også under 
hensyntagen til de deri beskrevne kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 3 – nr. 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

64a) Kønsneutral aflønningspolitik i et 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
betyder en aflønningspolitik, der er 
baseret på lige løn for kvinder og mænd 
for lige arbejde eller arbejde af samme 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 104
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 8 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a) I artikel 8, stk. 1 foretages 
følgende ændringer:

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditinstitutter er meddelt tilladelse, før de 

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditinstitutter opnår tilladelse fra 
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påbegynder deres virksomhed. Uden at 
dette berører bestemmelserne i artikel 10-
14, fastsætter medlemsstaterne kravene 
herfor og underretter EBA herom.

kompetente myndigheder, før de 
påbegynder deres virksomhed, herunder 
dem der er opført i bilag 1. Uden at dette 
berører bestemmelserne i artikel 10-14, 
fastsætter medlemsstaterne kravene herfor 
og underretter EBA herom.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Begrundelse

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Ændringsforslag 105
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Artikel 9, stk. 2, affattes således: udgår

‘

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når 
indskud eller andre 
tilbagebetalingspligtige midler modtages 
af:

(a) en medlemsstat

(b) en regional eller lokal myndighed i 
en medlemsstat
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(c) offentlige internationale 
organisationer, som en eller flere 
medlemsstater er medlem af

(d) personer eller virksomheder, hvis 
adgang til og udøvelse af virksomhed 
udtrykkeligt er omfattet af anden EU-ret 
end dette direktiv og forordning (EU) nr. 
575/2013

(e) enheder omhandlet i artikel 2, stk. 
5, hvis aktiviteter er omfattet af national 
lovgivning.

’

Or. en

Begrundelse

I sin udtalelse om andre finansielle formidlere i november 2017 (EBA/Op/2017/13) 
konkluderer EBA, at: "Artikel 9, stk. 2 CRDIV, kan i sit nuværende udkast muligvis fortsat 
have relevans i medlemsstaternes lovgivningsmæssige systemer, og eventuelle ændringer 
heraf skal dokumenteres ved en forudgående grundig konsekvensanalyse ud over OFI-
rapportens anvendelsesområde.”.  Da der ikke er foretaget en sådan konsekvensanalyse, har 
ændringsforslaget til formål at bevare artikel 9, stk. 2 CRDIV i dens nuværende udkast.

Ændringsforslag 106
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1– litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) enheder omhandlet i artikel 2, stk. 
5, hvis aktiviteter er omfattet af national 
lovgivning.

(e) enheder omhandlet i artikel 2, stk. 
5, 5a og 5b, hvis aktiviteter er omfattet af 
national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Konsistens skal omfatte alle institutter, der er omhandlet i artikel 2.
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Ændringsforslag 107
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1– litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) enheder omhandlet i artikel 2, stk. 
5, hvis aktiviteter er omfattet af national 
lovgivning.

(e) enheder omhandlet i artikel 2, stk. 5 
og 5a, hvis aktiviteter er omfattet af 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21b udgår

Intermediært moderselskab i Unionen

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter i Unionen, som 
indgår i den samme tredjelandskoncern, 
skal have et intermediært moderselskab, 
som er oprettet i Unionen.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen 
er meddelt tilladelse som et institut i 
henhold til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen 
er lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
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tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

4. I denne artikel omfatter den 
samlede værdi af tredjelandskoncernens 
aktiver i Unionen følgende:

(a) de samlede aktiver tilhørende hvert 
af tredjelandskoncernens institutter i 
Unionen ifølge deres konsoliderede 
balance og

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
meddelt tilladelse i Unionen.

5. De kompetente myndigheder 
underretter EBA om alle tilladelser 
meddelt i henhold til stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter i Unionen, som 
indgår i den samme tredjelandskoncern, 
skal have et intermediært moderselskab, 
som er oprettet i Unionen.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter eller 
tredjelandsfilialer i Unionen, som indgår i 
den samme tredjelandskoncern, skal have 
et intermediært moderselskab i Unionen, 
som er oprettet i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter i Unionen, som 
indgår i den samme tredjelandskoncern, 
skal have et intermediært moderselskab, 
som er oprettet i Unionen.

1. Med forbehold for stk. 1a stiller 
medlemsstaterne krav om, at to eller flere 
institutter i Unionen, som indgår i den 
samme tredjelandskoncern, skal have et 
intermediært moderselskab i Unionen, som 
er oprettet i Unionen.

Or. en

Begrundelse

At tillade to IPU'er er den rette balance mellem effektivt tilsyn og effektiv strukturering.

Ændringsforslag 111
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter i Unionen, som 
indgår i den samme tredjelandskoncern, 
skal have et intermediært moderselskab, 
som er oprettet i Unionen.

1. Med forbehold for stk. 7 stiller 
medlemsstaterne krav om, at to eller flere 
institutter i Unionen, som indgår i den 
samme tredjelandskoncern, skal have et 
intermediært moderselskab i Unionen, som 
er oprettet i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 112
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter i Unionen, som 
indgår i den samme tredjelandskoncern, 
skal have et intermediært moderselskab, 
som er oprettet i Unionen.

1. To eller flere institutter i Unionen, 
som indgår i den samme 
tredjelandskoncern, skal have ét
intermediært moderselskab i Unionen 
oprettet i Unionen.

Or. en

Begrundelse

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Ændringsforslag 113
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
to eller flere institutter i Unionen, som 
indgår i den samme tredjelandskoncern, 
skal have et intermediært moderselskab, 
som er oprettet i Unionen.

1. To eller flere institutter i Unionen, 
som indgår i den samme 
tredjelandskoncern, skal have mindst ét
intermediært moderselskab i Unionen, som 
er oprettet i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 114
Othmar Karas
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kan de kompetente 
myndigheder tillade, at de institutter, der 
er omhandlet i stk. 1, har to intermediære 
moderselskaber i Unionen, hvor 
oprettelsen af et enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen ville:

i) være i konflikt med de retlige eller 
lovgivningsmæssige rammer, der kræver 
adskillelse af aktiviteter i det tredjeland, 
hvor det øverste moderselskab i 
tredjelandskoncernen har sit hovedkontor 
eller

ii) gøre opløsbarhed mindre effektiv 
eller påvirke finansiel stabilitet i henhold 
til en vurdering foretaget af den 
kompetente afviklingsmyndighed i det 
intermediære moderselskab i Unionen i 
nært samarbejde med 
afviklingsmyndigheden i moderselskabet i 
det intermediære moderselskab i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at kravet om et intermediært moderselskab i Unionen tager 
højde for obligatoriske krav om adskillelse af aktiviteter i andre jurisdiktioner samt 
overvejelser om finansiel stabilitet og opløsbarhed.

Ændringsforslag 115
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1 a (ny)



PE616.798v01-00 52/174 AM\1144242DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder kan 
kræve, at de institutter, der er omhandlet i 
stk. 1, har to eller flere intermediære 
moderselskaber i Unionen, hvis de 
kompetente myndigheder konstaterer, at 
et enkelt intermediært moderselskab i 
Unionen ville være uforeneligt med et 
obligatorisk krav om adskillelse af 
aktiviteter i overensstemmelse med 
reglerne i tredjeland, hvor 
tredjelandskoncernens øverste 
moderselskab har sit hovedkontor, eller at 
det ville være hensigtsmæssigt at lette 
effektivt tilsyn eller afvikling af instituttet.

Or. en

Ændringsforslag 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder kan 
tillade, at de institutter, der er omhandlet i 
stk. 1, har to intermediære 
moderselskaber i Unionen, hvis de 
kompetente myndigheder er sikre på, at et 
enkelt intermediært moderselskab i 
Unionen ville være uforeneligt med et 
obligatorisk krav om adskillelse af 
aktiviteter i overensstemmelse med 
reglerne i tredjeland, hvor 
tredjelandskoncernens øverste 
moderselskab har sit hovedkontor, eller 
hvor det vil lette effektiv afvikling af 
instituttet.

Or. en
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Begrundelse

At tillade to IPU'er er den rette balance mellem effektivt tilsyn og effektiv strukturering.

Ændringsforslag 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder kan 
tillade, at de institutter, der er omhandlet i 
stk. 1, har to intermediære 
moderselskaber i Unionen, hvis de 
kompetente myndigheder konstaterer, at 
et enkelt intermediært moderselskab i 
Unionen ville være driftsmæssigt 
uforeneligt med et obligatorisk krav om 
adskillelse af aktiviteter i 
overensstemmelse med reglerne i 
tredjeland, hvor tredjelandskoncernens 
øverste moderselskab har sit hovedkontor.

Or. en

Ændringsforslag 118
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder kan 
tillade, at de institutter, der er omhandlet i 
stk. 1, har to intermediære 
moderselskaber i Unionen, hvis de 
kompetente myndigheder konstaterer, at 
et enkelt intermediært moderselskab i 
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Unionen ville være uforeneligt med et 
obligatorisk krav om adskillelse af 
aktiviteter i overensstemmelse med loven i 
tredjeland, hvor tredjelandskoncernens 
øverste moderselskab har sit hovedkontor.

Or. en

Begrundelse

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Ændringsforslag 119
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset stk. 1 og 1a kan de 
kompetente myndigheder give tilladelse til 
et institut i Unionen, som er en del af 
samme tredjelandskoncern som andre 
institutter i Unionen, om at stå uden for 
det intermediære moderselskab eller 
intermediære moderselskaber, hvor det 
har fastslået, at virkningen af kravet/ene i 
stk. 1 og 1a på strukturen af det eller de 
pågældende institutter kan have 
uforholdsmæssige virkninger i forhold til 
fordele for tilsyn og afvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen er 
meddelt tilladelse som et institut i henhold 
til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

2. Et intermediært moderselskab i 
Unionen skal være et kreditinstitut i 
henhold til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab, der er godkendt i henhold 
til artikel 21a.

Uanset første afsnit, hvor aktiviteterne i 
tredjelandskoncernen overvejende udføres 
af investeringsselskaber, eller det andet 
intermediære moderselskab i Unionen 
skal oprettes i forbindelse med 
investeringsaktiviteter for at opfylde et 
obligatorisk krav som omhandlet i stk. 1a, 
kan det intermediære moderselskab i 
Unionen eller det andet intermediære 
moderselskab i Unionen være et 
investeringsselskab, der er godkendt i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i 
direktiv 2014/65/EU.

Med henblik på dette stykke anses en 
aktivitet som overvejende udført af 
investeringsselskaber, hvor den samlede 
balance for investeringsselskaber i 
koncernen udgør mindst 50 % af 
koncernens samlede balance, eller hvor 
indtægterne der genereres af 
investeringsselskaber udgør mindst 50 % 
af koncernens samlede indtægter.

Or. en

Begrundelse

Som det er udarbejdet, ville teksten ikke være forenelig med IPU'en som investeringsselskab, 
da det er aftalt under MIFID og ikke CRD. Dette ændringsforslag giver IPU mulighed for at 
være et investeringsselskab, hvor aktiviteterne i tredjelandskoncernen hovedsageligt er et 
investeringsselskabs aktiviteter.
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Ændringsforslag 121
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen er 
meddelt tilladelse som et institut i henhold 
til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

2. Et intermediært moderselskab i 
Unionen skal være et kreditinstitut, der er 
godkendt i henhold til artikel 8 eller som et 
finansielt holdingselskab eller et blandet 
finansielt holdingselskab, der er godkendt i 
henhold til artikel 21a.

Uanset første afsnit, hvor ingen af de 
institutter, der er omhandlet i stk. 1, er et 
kreditinstitut, eller et andet intermediært 
moderselskab i Unionen skal oprettes i 
forbindelse med investeringsaktiviteter for 
at opfylde et obligatorisk krav som 
omhandlet i stk. 1a, kan det intermediære 
moderselskab i Unionen eller det andet 
intermediære moderselskab i Unionen 
være et investeringsselskab, der er 
godkendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Ændringsforslag 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen er 
meddelt tilladelse som et institut i henhold 
til artikel 8 eller som et finansielt 

2. Et intermediært moderselskab skal 
være et kreditinstitut, der er godkendt i 
henhold til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
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holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

holdingselskab i henhold til artikel 21a.

Uanset første afsnit, hvor ingen af de 
institutter, der er omhandlet i stk. 1, er et 
kreditinstitut, eller det andet intermediære 
moderselskab i Unionen skal oprettes i 
forbindelse med investeringsaktiviteter for 
at opfylde et obligatorisk krav som 
omhandlet i stk. 1a, kan det intermediære 
moderselskab i Unionen eller det andet 
intermediære moderselskab i Unionen 
være et investeringsselskab, der er 
godkendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Begrundelse

At tillade to IPU'er er den rette balance mellem effektivt tilsyn og effektiv strukturering.

Ændringsforslag 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen er 
meddelt tilladelse som et institut i henhold 
til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen er 
meddelt tilladelse som et kreditinstitut i 
henhold til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

Or. en

Ændringsforslag 124
Othmar Karas
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
et intermediært moderselskab i Unionen er 
meddelt tilladelse som et institut i henhold 
til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
intermediære moderselskaber i Unionen er 
meddelt tilladelse som et institut i henhold 
til artikel 8 eller som et finansielt 
holdingselskab eller et blandet finansielt 
holdingselskab i henhold til artikel 21a.

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring som følge af ændringen af artikel 21b – stk. 1 a (ny).

Ændringsforslag 125
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 2a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Ud over stk. 2 har et intermediært 
moderselskab i Unionen lov til at opnå 
tilladelse som et investeringsselskab i 
overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 
2014/65/EU, hvis ingen kreditinstitutter 
eller systemiske investeringsselskaber 
indgår i samme tredjelandskoncern.

Or. en

Ændringsforslag 126
Thierry Cornillet
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR.

Or. en

Begrundelse

At beholde IPU'en, men gøre den forholdsmæssig.

Ændringsforslag 127
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 45 mia. EUR.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til de globale konkurrencevilkår øger ændringsforslaget tærsklen til 45 mia. EUR 
for at tilpasse den tærskelværdier, der gælder i andre jurisdiktioner (f.eks. USA). Derudover, 
for at undgå uforholdsmæssig indvirkning på tredjelandskoncerner med begrænset 
tilstedeværelse i Unionen, må foranstaltningen ikke automatisk indføre alle tredjelandes G-
SIB'er. Ikke alle G-SIB'er er systemisk relevante for EU's finansielle system.
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Ændringsforslag 128
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR,

Or. en

Ændringsforslag 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1, 1a og 2 finder ikke 
anvendelse, såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 50 mia. EUR,

Or. en

Begrundelse

Gøre IPU-kravet mere forholdsmæssigt.
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Ændringsforslag 130
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1, 1a, 1b og 2 finder ikke 
anvendelse, såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 50 mia. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 131
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1, 1a og 2 finder ikke 
anvendelse, såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring som følge af ændringen af artikel 21b – stk. 1 a (ny).

Ændringsforslag 132
Esther de Lange
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, 
såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

3. Stk. 1, 2 og 2a finder ikke 
anvendelse, såfremt den samlede værdi af 
tredjelandskoncernens aktiver i Unionen er 
lavere end 30 mia. EUR, medmindre 
tredjelandskoncernen er et tredjelands-G-
SII.

Or. en

Ændringsforslag 133
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I denne artikel omfatter den 
samlede værdi af tredjelandskoncernens 
aktiver i Unionen følgende:

4. I denne artikel forstås den samlede 
værdi af datterselskabers aktiver i Unionen 
for tredjelandskoncernen som summen af 
de samlede aktiver tilhørende hvert 
institut i Unionen for 
tredjelandskoncernen som følge af deres 
konsoliderede balance eller som følge af 
deres individuelle balance, hvor et 
instituts balance ikke er konsolideret.

(a) de samlede aktiver tilhørende hvert 
af tredjelandskoncernens institutter i 
Unionen ifølge deres konsoliderede 
balance og

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
meddelt tilladelse i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I denne artikel omfatter den 
samlede værdi af tredjelandskoncernens 
aktiver i Unionen følgende:

4. I denne artikel skal den samlede 
værdi af aktiver i Unionen for 
tredjelandskoncernen indeholde de 
samlede aktiver tilhørende hvert institut i 
Unionen for tredjelandskoncernen som 
følge af deres konsoliderede balance.

Or. en

Ændringsforslag 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I denne artikel omfatter den 
samlede værdi af tredjelandskoncernens 
aktiver i Unionen følgende:

4. I denne artikel skal den samlede 
værdi af tredjelandskoncernens aktiver i 
Unionen være summen af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b - stk. 4 - litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de samlede aktiver tilhørende hvert 
af tredjelandskoncernens institutter i 
Unionen ifølge deres konsoliderede 
balance og

(a) Summen af de samlede aktiver 
tilhørende hvert institut i Unionen for 
tredjelandskoncernen som følge af deres 
konsoliderede balance eller som følge af 
deres individuelle balance, hvor et 
instituts balance ikke er konsolideret; og

Or. en

Ændringsforslag 137
Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
meddelt tilladelse i Unionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Grundet filialers juridiske karakter og i modsætning til datterselskaber vil optagelse af filialer 
i beregningen af de samlede værdier af aktiver medføre betydelige omkostninger for 
tredjelandes banker ved at flytte filialerne til de relevante EØS-licensbanker. Hvis filialer 
skulle medtages, kunne det teoretisk betyde, at en IPU skulle etableres, selv i tilfælde af et 
datterselskab af minimal størrelse.

Ændringsforslag 138
Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 – litra b



AM\1144242DA.docx 65/174 PE616.798v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
meddelt tilladelse i Unionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Filialaktiver bør ikke indgå i beregningen af tærsklen. Filialer har ingen juridisk 
personlighed, en filial er en del af moderselskabet og har ingen "egne" aktiver. 
Ændringsforslaget gør kravet mere forholdsmæssigt ved at undgå en potentielt kompleks og 
kunstig proces med nominel tildeling af aktiver til en filial. Det bidrager også til at tilpasse 
omfanget af kravet til omfanget af lignende krav i tredjelande som USA.

Ændringsforslag 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
meddelt tilladelse i Unionen.

(b) summen af de samlede aktiver 
tilhørende hver af tredjelandskoncernens 
filialer, som er godkendt til at fungere i 
Unionen, i overensstemmelse med artikel 
47.

Or. en

Ændringsforslag 140
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
meddelt tilladelse i Unionen.

(b) de samlede aktiver tilhørende hver 
af tredjelandskoncernens filialer, som er 
etableret i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når stk. 1 eller 2 finder 
anvendelse, skal medlemsstaterne kræve, 
at hver tredjelandsfilial i 
tredjelandskoncernen genoprettes enten 
som et kreditinstitut eller som en filial i et 
kreditinstitut, der er etableret i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 142
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Når stk. 1 eller 2 finder 
anvendelse, skal medlemsstaterne kræve, 
at hver tredjelandsfilial i 
tredjelandskoncernen genoprettes enten 
som et institut eller som filial i et institut i 
Unionen.
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Or. en

Ændringsforslag 143
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. I denne artikel skal den samlede 
værdi af tredjelandskoncernens aktiver i 
Unionen være summen af følgende:

(a) Summen af de samlede aktiver 
tilhørende hvert institut i Unionen for 
tredjelandskoncernen som følge af deres 
konsoliderede balance eller som følge af 
deres individuelle balance, hvor et 
instituts balance ikke er konsolideret; og

(b) summen af de samlede aktiver 
tilhørende hver af tredjelandskoncernens 
filialer, som er godkendt til at fungere i 
Unionen, i overensstemmelse med artikel 
47.

Or. en

Ændringsforslag 144
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder 
underretter EBA om alle tilladelser 
meddelt i henhold til stk. 2.

5. De kompetente myndigheder 
underretter EBA om enhver tilladelse, der 
er meddelt i henhold til stk. 2, følgende 
oplysninger for hver tredjelandskoncern, 
der opererer inden for deres jurisdiktion:
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Or. en

Ændringsforslag 145
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. navnene og summen af de samlede 
aktiver i tilsynsførte institutter, der 
tilhører en tredjelandskoncern og de typer 
aktiviteter, som de har tilladelse til at 
udføre

Or. en

Ændringsforslag 146
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 b. navnene og summen af de samlede 
aktiver svarende til filialer, der er 
godkendt i den pågældende medlemsstat i 
henhold til artikel 47

Or. en

Ændringsforslag 147
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9



AM\1144242DA.docx 69/174 PE616.798v01-00

DA

Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b– stk. 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 c. navn og juridisk form af et oprettet 
intermediært moderselskab i Unionen i 
den pågældende medlemsstat og navnet 
på den tredjelandskoncern, som det er del 
af.

Or. en

Ændringsforslag 148
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA offentliggør på deres websted en liste 
over alle de intermediære moderselskaber i 
Unionen, der er meddelt tilladelse i 
Unionen.

EBA offentliggør på deres websted en liste 
over alle tredjelandskoncerner, der 
opererer i Unionen og deres intermediære 
moderselskab eller moderselskaber i 
Unionen, hvor det er relevant, som har fået 
tilladelse i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 149
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret ét enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen for alle institutter, 

De kompetente myndigheder sikrer, at 
hvert institut under deres jurisdiktion, der 
er en del af en tredjelandskoncern, 
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der indgår i den samme 
tredjelandskoncern.

opfylder en af følgende betingelser:

(a) det har et enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen

(b) det er et intermediært 
moderselskab i Unionen;

(c) det er det eneste institut i Unionen 
for tredjelandskoncernen;

(d) det er en del af en 
tredjelandskoncern, hvis samlede værdi af 
aktiver i Unionen er under 50 mia. EUR 
eller

(e) det er et institut, for hvilket den 
har konkluderet, at der ikke er behov for
et intermediært moderselskab i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret ét intermediært moderselskab i 
Unionen for alle institutter, der indgår i den 
samme tredjelandskoncern.

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret ét enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen for alle institutter, 
der indgår i den samme 
tredjelandskoncern, medmindre de 
kompetente myndigheder har tilladt 
instituttet at have to intermediære 
moderselskaber i Unionen for at instituttet 
skal være foreneligt med et obligatorisk 
krav om adskillelse af aktiviteter i 
overensstemmelse med reglerne i det 
tredjeland, hvor det øverste moderselskab 
i tredjelandskoncernen har sit 
hovedkontor.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret ét enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen for alle institutter, 
der indgår i den samme
tredjelandskoncern.

De kompetente myndigheder sikrer, at 
hvert institut under deres jurisdiktion, der 
er en del af en tredjelandskoncern, 
opfylder en af følgende betingelser:

(a) det har et intermediært 
moderselskab i Unionen;

(b) det er et intermediært 
moderselskab i Unionen;

(c) det er det eneste institut i Unionen
for tredjelandskoncernen; eller

(d) det er en del af en 
tredjelandskoncern, hvis samlede værdi af 
aktiver i Unionen er under 30 mia. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 152
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret ét enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen for alle institutter, 
der indgår i den samme 
tredjelandskoncern.

De kompetente myndigheder sikrer, at 
kravet for et intermediært moderselskab i 
Unionen er opfyldt for alle institutter, der 
indgår i den samme tredjelandskoncern.
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Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring som følge af ændringen af artikel 21b – stk. 1 a (nyt).

Ændringsforslag 153
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/63/EU
Artikel 21b – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret ét enkelt intermediært 
moderselskab i Unionen for alle institutter, 
der indgår i den samme 
tredjelandskoncern.

De kompetente myndigheder sikrer, at der 
er etableret et intermediært moderselskab i 
Unionen for alle institutter, der indgår i den 
samme tredjelandskoncern.

Or. en

Ændringsforslag 154
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Uanset stk. 1 skal koncerner, der 
opererer gennem mere end ét institut i 
Unionen og med en samlet værdi af 
aktiver, der overstiger 30 mia. EUR på 
datoen for dette direktivs ikrafttræden i 
henhold til denne artikel, have et 
intermediært moderselskab i Unionen 
eller, som i stk. 7, to eller flere 
intermediære moderselskaber i Unionen 
fra anvendelsesdatoen af direktivet + fire 
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år.

Or. en

Ændringsforslag 155
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Inden for fire år efter dette 
direktivs ikrafttræden reviderer 
Kommissionen de krav, der påhviler 
institutterne i denne artikel, og forelægger 
efter høring af EBA en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Efter 
offentliggørelsen af denne rapport 
fremsætter Kommissionen om nødvendigt 
eventuelle nødvendige lovændringer. 
Rapporten skal overveje:

(a) om kravene i denne artikel er 
funktionsdygtige, nødvendige og 
forholdsmæssige, og om andre 
foranstaltninger ville være mere 
hensigtsmæssige

(b) om andre jurisdiktioner anvender 
krav, der ligner denne artikel, og i givet 
fald arten og virkningen af disse krav, 
uanset om de svarer til kravene i denne 
artikel og virkningen af forskellige 
aktivtærskler i disse jurisdiktioner

(c) virkningen af strukturelle 
adskillelseskrav i andre jurisdiktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder bestemmelser om, at Kommissionen efter høring af EBA 
skal aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om hensigtsmæssigheden af IPU-
kravet og eventuelt foreslå lovændringer af dette krav.
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Ændringsforslag 156
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Tredjelandskoncerner, der 
opererer gennem mere end ét institut i 
Unionen den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden], og som er omfattet af denne 
artikel, skal have et intermediært 
moderselskab i Unionen eller i det 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1a, to 
intermediære moderselskaber i Unionen 
fire år fra datoen for direktivets 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 157
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Hvis loven eller reguleringen i en 
koncerns hjemlands jurisdiktion kræver 
en strukturel adskillelse af forskellige 
aktiviteter, tillader de kompetente 
myndigheder oprettelse af to intermediære 
moderselskaber i Unionen, hvis:

(a) de relevante 
afviklingsmyndigheder er overbeviste om, 
at eksistensen af to holdingselskaber ikke 
udgør en hindring for afvikling af 
koncernens aktiviteter under ledelse af 
disse holdingselskaber og enhver 
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nødvendig omstrukturering af disse 
aktiviteter efter afvikling

(b) de relevante tilsynsmyndigheder er 
overbeviste om, at eksistensen af to 
holdingselskaber ikke udgør en hindring 
for tilsynet med koncernens aktiviteter 
under ledelse af disse holdingselskaber

(c) mindst ét af moderselskaberne er, 
eller er et holdingselskab for, et 
kreditinstitut.

Or. en

Ændringsforslag 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Uanset stk. 1 skal koncerner, der 
opererer gennem mere end ét institut i 
Unionen og med en samlet værdi af 
aktiver, der overstiger 30 mia. EUR den 
[datoen for dette direktivs ikrafttræden] 
have et intermediært moderselskab i 
Unionen eller, i det tilfælde der er 
omhandlet i stk. 1a, to intermediære 
moderselskaber i Unionen den 
[anvendelsesdato af direktivet + tre år].

Or. en

Begrundelse

Indførelse af en overgangsperiode for IPU på tre år.

Ændringsforslag 159
Neena Gill
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Uanset stk. 6 kan 
tredjelandskoncerner, der er omfattet af 
nationale love eller bestemmelser, der 
kræver strukturel adskillelse af aktiviteter, 
have mere end ét intermediært 
moderselskab i Unionen. Sådanne 
intermediære moderselskaber i Unionen 
skal være i overensstemmelse med den 
strukturelle adskillelse af aktiviteter, som 
bankkoncernen er forpligtet til at påtage 
sig.

Or. en

Ændringsforslag 160
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 b. Inden for tre år efter dette 
direktivs ikrafttræden reviderer 
Kommissionen de krav, der påhviler 
institutterne i denne artikel, og forelægger 
efter høring af EBA en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Efter 
offentliggørelsen af denne rapport 
fremsætter Kommissionen om nødvendigt 
eventuelle nødvendige lovændringer. 
Rapporten skal overveje:

(a) om kravene i denne artikel er 
funktionsdygtige, nødvendige og 
forholdsmæssige, og om andre 
foranstaltninger ville være mere 
hensigtsmæssige
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(b) om andre jurisdiktioner anvender 
krav, der ligner denne artikel, og i givet 
fald arten og virkningen af disse krav, 
uanset om de svarer til kravene i denne 
artikel og virkningen af forskellige 
aktivtærskler i disse jurisdiktioner

(c) virkningen af strukturelle 
adskillelseskrav i andre jurisdiktioner.

Or. en

Ændringsforslag 161
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 b. Uanset stk. 1 skal koncerner, der 
opererer gennem mere end ét institut i 
Unionen og med en samlet værdi af 
aktiver, der overstiger 30 mia. EUR den 
[datoen for dette direktivs ikrafttræden] 
have et intermediært moderselskab i 
Unionen eller, i det tilfælde der er 
omhandlet i stk. 1a, to intermediære 
moderselskaber i Unionen den 
[anvendelsesdato af dette direktiv + tre 
år].

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den potentielle omstrukturering af de juridiske strukturer samt den tid, der er 
nødvendig for at opnå tilsynsgodkendelser, fastsættes det i dette ændringsforslag, at der gives 
tilladelse til en tilstrækkelig lang overgangsperiode til etablering af et eller to intermediære 
moderselskaber i Unionen til koncerner, der opererer gennem mere end ét institut i Unionen 
og med en samlet værdi af aktiver over 30 mia. EUR.
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Ændringsforslag 162
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 b. Såfremt to intermediære 
moderselskaber er tilladt i henhold til 
denne artikel, skal de sammen behandles 
som en koncern, der er omfattet af 
konsolideret tilsyn i overensstemmelse 
med kapitel 3 i afsnit VII i dette direktiv, 
og den konsoliderende tilsynsførende 
fastsættes i overensstemmelse med disse 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 163
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b– stk. 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 c. Såfremt to intermediære 
moderselskaber er tilladt i henhold til 
denne artikel, betragtes de som en 
koncern i henhold til direktiv 2014/59/EU, 
en koncernafviklingsmyndighed udpeges i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, og denne koncerns 
afviklingsmyndighed skal have alle 
beføjelser og myndighed med hensyn til 
IPU'erne, som den ville have haft, hvis de 
udgjorde en koncern med et moderselskab 
i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b– stk. 6 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 d. Uanset stk. 1 skal koncerner, der 
opererer gennem mere end ét institut i 
Unionen og med en samlet værdi af 
aktiver, der overstiger 30 mia. EUR den 
[datoen for dette direktivs ikrafttræden] 
have et intermediært moderselskab i 
Unionen eller, i det tilfælde der er 
omhandlet i stk. 7, to intermediære 
moderselskaber i Unionen den 
[anvendelsesdato af direktivet + fire år].

Or. en

Ændringsforslag 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 - litra f a (ny) og litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) I artikel 56, tilføjes litra fa) og fb):

"(fa) kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 48 i Europa-
Parlamentets og Rådets ændrede direktiv 
(EU) 2015/849

(fb) kompetente myndigheder eller 
organer, der er ansvarlige for 
anvendelsen af regler om strukturelle 
adskillelser inden for en bankkoncern. "

Or. en
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Ændringsforslag 166
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 - litra f a (ny) og litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) I artikel 56, tilføjes litra fa) og fb):

“(fa) kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 48 i Europa-
Parlamentets og Rådets1a direktiv (EU) 
2015/849

(fb) kompetente myndigheder eller 
organer, der er ansvarlige for 
anvendelsen af regler om strukturelle 
adskillelser inden for en bankkoncern.”

__________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvask af penge eller finansiering af 
terrorisme, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 
2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 
73)

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ECB's anbefalinger skal dette ændringsforslag muliggøre 
samarbejde og informationsudveksling i henhold til CRD-artikel 56 med myndigheder der 
bekæmper hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme såvel som med kompetente 
myndigheder eller organer, der er ansvarlige for anvendelsen af regler om strukturelle 
adskillelser inden for en bankkoncern.
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Ændringsforslag 167
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 - litra f a (ny) og litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) I artikel 56, tilføjes litra fa) og fb):

"(fa) kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 48 i Europa-
Parlamentets og Rådets1a direktiv (EU) 
2015/849

(fb) kompetente myndigheder eller 
organer, der er ansvarlige for 
anvendelsen af regler om strukturelle 
adskillelser inden for en bankkoncern.”

Or. en

Begrundelse

De nye punkter vil muliggøre samarbejde og informationsudveksling med myndigheder der 
bekæmper hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme samt myndigheder med ansvar 
for regler for strukturelle adskillelser.

Ændringsforslag 168
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 11 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 b) I artikel 63 indsættes følgende 
afsnit til sidst:

"Medlemsstaterne foreskriver, at de 
kompetente myndigheder som minimum 
kan kræve udskiftning af en person, der 
er omhandlet i første afsnit, hvis denne 
person handler i strid med deres 
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forpligtelser i henhold til første afsnit."

Or. en

Begrundelse

(Se ECB’s udtalelse (COD/2017/46)) Ændringsforslaget har til formål at give de kompetente 
myndigheder mulighed for at kræve udskiftning af en revisor i et kreditinstitut, hvor denne 
revisor handler i strid med deres opgaver i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 11 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 67 – stk. 1 – litra p a (ny) til litra p d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 b) I artikel 67 indsættes følgende som 
litra pa), pb), pc) og pd): 

(pa) et institut formår ikke at opfylde 
kravene til kapitalgrundlag i artikel 92 i 
forordning (EU) nr. 575/2013 

(pb) et institut eller en fysisk person 
formår ikke at overholde en forpligtelse 
som følge af en forordning eller afgørelse 
udstedt af den kompetente myndighed 

(pc) et institut handler uden 
forudgående tilladelse fra den kompetente 
myndighed, hvor forordning (EU) nr. 
575/2013 eller nationale bestemmelser om 
gennemførelse af dette direktiv kræver, at 
instituttet opnår en sådan forudgående 
tilladelse, har opnået en sådan tilladelse 
på baggrund af sin egen falske erklæring 
eller ikke overholder de betingelser, under 
hvilke en sådan tilladelse blev givet 

(pd) et institut formår ikke at 
underrette eller gør ikke dette korrekt, helt 
eller rettidigt, hvor instituttet er forpligtet 
til at give en sådan underretning i 
henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 
eller nationale bestemmelser om 
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gennemførelse af dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 170
Thierry Cornillet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 74

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(11 a) Artikel 74 udgår

’Artikel 74

Intern ledelse og genopretnings- og 
afviklingsplaner

1. Institutter skal have robuste 
ledelsesordninger, hvilket omfatter en klar 
organisatorisk struktur med en 
veldefineret, gennemsigtig og konsekvent 
ansvarsfordeling og effektive procedurer 
til at identificere, styre, overvåge og 
indberette de risici, som institutterne er 
eller kan blive eksponeret for, 
fyldestgørende interne 
kontrolmekanismer, herunder en sund 
administrativ og regnskabsmæssig 
praksis, og en aflønningspolitik og -
praksis, som er i overensstemmelse med 
og fremmer en forsvarlig og effektiv 
risikostyring.

2. De i stk. 1 omhandlede ordninger, 
procedurer og mekanismer omfatter hele 
virksomheden og står i rimeligt forhold til 
arten, omfanget og kompleksiteten af 
risikoen i forretningsmodellen og 
instituttets aktiviteter. Der tages hensyn til 
de tekniske kriterier i artikel 76-95.

3. EBA udsteder retningslinjer for de 
ordninger, procedurer og mekanismer, 
der er omhandlet i stk. 1, i 
overensstemmelse med stk. 2.’
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Or. en

Begrundelse

Svage ledelsesordninger er en af de grunde, som forklarer svaghederne i en del af den 
europæiske banksektor. Retningslinjer er ikke nok. Selv om det er vigtigt at tage højde for 
proportionalitet, bør en række grundlæggende principper fastlægges i en EU-forordning. 
Målene i artikel 74 i CRD bør overføres til CRR. De gode praksisser, der er fastlagt i 
nationale rammer og nogle nationale banksektorer, kan være til gavn for hele EU's 
banksektor, hvilket styrker stabiliteten i hele EU.

Ændringsforslag 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 74

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(11 a) Artikel 74 affattes således:

1. Institutter skal have robuste 
ledelsesordninger, hvilket omfatter en klar 
organisatorisk struktur med en veldefineret, 
gennemsigtig og konsekvent 
ansvarsfordeling og effektive procedurer til 
at identificere, styre, overvåge og 
indberette de risici, som institutterne er 
eller kan blive eksponeret for, 
fyldestgørende interne kontrolmekanismer, 
herunder en sund administrativ og 
regnskabsmæssig praksis, og en 
aflønningspolitik og -praksis, som er i 
overensstemmelse med og fremmer en 
forsvarlig og effektiv risikostyring.

"1. Institutter skal have robuste 
ledelsesordninger, hvilket omfatter en klar 
organisatorisk struktur med en veldefineret, 
gennemsigtig og konsekvent 
ansvarsfordeling og effektive procedurer til 
at identificere, styre, overvåge og 
indberette de risici, som institutterne er 
eller kan blive eksponeret for, 
fyldestgørende interne kontrolmekanismer, 
herunder en sund administrativ og 
regnskabsmæssig praksis, og en 
aflønningspolitik og -praksis, som er i 
overensstemmelse med og fremmer en 
forsvarlig og effektiv risikostyring. Disse 
aflønningspolitikker og -praksisser skal 
være kønsneutrale.

.2. De i stk. 1 omhandlede ordninger, 
procedurer og mekanismer omfatter hele 
virksomheden og står i rimeligt forhold til 
arten, omfanget og kompleksiteten af 
risikoen i forretningsmodellen og 
instituttets aktiviteter. Der tages hensyn til 

.2. De i stk. 1 omhandlede ordninger, 
procedurer og mekanismer omfatter hele 
virksomheden og står i rimeligt forhold til 
arten, omfanget og kompleksiteten af 
risikoen i forretningsmodellen og 
instituttets aktiviteter. Der tages hensyn til 
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de tekniske kriterier i artikel 76-95. de tekniske kriterier i artikel 76-95.

3. EBA udsteder retningslinjer for de 
ordninger, procedurer og mekanismer, der 
er omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse 
med stk. 2.

3. EBA udsteder retningslinjer for de 
ordninger, procedurer og mekanismer, der 
er omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse 
med stk. 2. Et år efter vedtagelsen af dette 
direktiv udarbejder EBA retningslinjer for 
kønsneutral aflønningspolitik for 
kreditinstitutter og investeringsselskaber. 
To år efter offentliggørelsen af disse 
retningslinjer og baseret på de 
oplysninger, der indsamles af de nationale 
kompetente myndigheder, udarbejder 
EBA en rapport om anvendelse af 
kønsneutrale aflønningspolitikker af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Ændringsforslag 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
indsamler de oplysninger, der videregives i 
overensstemmelse med kriterierne for 
offentliggørelse fastsat i artikel 450, stk. 1, 
litra g), h), i) og k), i forordning (EU) nr. 
575/2013, og anvender dem til at 
benchmarke aflønningstendenser og -
praksisser. De kompetente myndigheder 
indgiver disse oplysninger til EBA.

1. De kompetente myndigheder 
indsamler de oplysninger, der videregives i 
overensstemmelse med kriterierne for 
offentliggørelse fastsat i artikel 450, stk. 1, 
litra g), h), i) og k), i forordning (EU) nr. 
575/2013 samt oplysninger fra 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
om lønforskellen mellem mænd og 
kvinder og bruger disse oplysninger til at 
benchmarke aflønningsudviklingen og -
praksisser De kompetente myndigheder
indgiver disse oplysninger til EBA.
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Or. en

Ændringsforslag 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 75 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(12 a) Stk. 3 erstattes af følgende:

3. De kompetente myndigheder
indsamler oplysninger om antallet af 
fysiske personer i hvert institut, der 
aflønnes med 1 mio. EUR eller mere pr. 
regnskabsår, i lønrammer på 1 mio. EUR, 
herunder om deres ansvarsområder, det 
pågældende forretningsområde og 
hovedelementerne løn, bonus, langsigtede 
gratialer og pensionsbidrag. Disse 
oplysninger tilsendes EBA, som 
offentliggør dem i et fælles 
rapporteringsformat opdelt efter 
hjemland. EBA kan udarbejde 
retningslinjer for at lette gennemførelsen 
af dette stykke og sikre ensartetheden af 
de indsamlede oplysninger.

3. Institutter rapporterer oplysninger 
til de kompetentemyndigheder om antallet 
af fysiske personer i hvert institut, der 
aflønnes med 1 mio. EUR eller mere pr. 
regnskabsår, i lønrammer på 1 mio. EUR, 
herunder om deres ansvarsområder, det 
pågældende forretningsområde og 
hovedelementerne løn, bonus, langsigtede 
gratialer og pensionsbidrag. De 
kompetente myndigheder sender disse 
oplysninger til EBA, som offentliggør dem 
i et fælles rapporteringsformat opdelt efter 
hjemland.

Or. en

Ændringsforslag 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 12 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 75 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 b) tilføjes følgende som stk. 3a:

EBA udarbejder udkast der gennemfører 
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tekniske standarder med henblik på at 
fastlægge ensartede formater, 
hyppigheden af og datoerne for 
indberetning, definitioner og de it-
løsninger, der skal anvendes i Unionen til 
indberetning af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 c (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 76 – stk. 3 – afsnit 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 b) I artikel 76 indsættes følgende 
afsnit til sidst:

For små og ikke-komplekse institutter 
som defineret i artikel 430a i forordning 
(EU) nr. 575/2013 finder dette stykke ikke 
anvendelse.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Ændringsforslag 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 c (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 78– stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(13 a) Artikel 78, stk. 4, affattes således:

4. I tilfælde af at enkelte institutter "4. I tilfælde af at enkelte institutter 
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afviger væsentligt fra hovedparten af de 
øvrige tilsvarende institutter, eller at de 
anvendte metoder er så forskellige, at det 
fører til en stor variation i resultaterne, 
undersøger de kompetente myndigheder 
årsagerne hertil og, hvis det klart kan 
konstateres, at et instituts metode fører til 
en undervurdering af 
kapitalgrundlagskravet, som ikke kan 
tilskrives forskelle i eksponeringernes eller 
positionernes underliggende risici, træffer 
de korrigerende foranstaltninger.

afviger væsentligt fra hovedparten af de 
øvrige tilsvarende institutter, eller at de 
anvendte metoder er så forskellige, at det 
fører til en stor variation i resultaterne, 
undersøger de kompetente myndigheder 
årsagerne hertil og, hvis det klart kan 
konstateres, at et instituts metode fører til 
en undervurdering af 
kapitalgrundlagskravet, som ikke kan 
tilskrives forskelle i eksponeringernes eller 
positionernes underliggende risici, træffer 
de korrigerende foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder har de nødvendige 
beføjelser til i det mindste at tage følgende 
korrigerende foranstaltninger:

- kræve, at et institut anvender 
supplerende multiplikationsfaktorer til de 
kapitalkrav, der bestemmes af interne 
metoder

- kræve, at et institut anvender en 
relevant standardiseret metode eller 
anden model, der er fastsat i forordning 
(EU) nr. 575/2013 til beregning af 
risikovægtet eksponering eller 
kapitalgrundlagskrav med undtagelse af 
operationel risiko

- kræve, at et institut anvender et 
niveau på kapitalkravene fastsat i henhold 
til den interne metode udtrykt som en 
procentdel af den relevante 
standardiserede metode eller anden 
model, der er fastsat i forordning (EU) nr. 
575/2013 til beregning af risikovægtet 
eksponering eller kapitalgrundlagskrav 
med undtagelse af operationel risiko

- indføre et moratorium for godkendelse 
af justeringer til interne metoder, hvis de 
medfører væsentligt reducerede 
risikovægte

- kræve, at institutter oplyser om 
forskellene mellem de beregninger, der er 
frembragt ved den relevante 
standardmetode og interne metoder

EBA udsteder retningslinjer i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
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forordning (EU) nr. 1093/2010 til 
konvergens i anvendelsen af de 
korrigerende foranstaltninger, der er 
omhandlet i dette stykke, af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Ændringsforslag 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder sikrer, 
at institutter indfører interne systemer eller 
anvender standardmetoden til at 
identificere, vurdere, styre og afbøde de 
risici, der følger af potentielle ændringer af 
rentesatserne, som påvirker både den 
økonomiske værdi af et instituts 
kapitalgrundlag og nettorenteindtægterne 
fra et instituts ikkehandelsmæssige 
aktiviteter.

1. De kompetente myndigheder sikrer, 
at institutter indfører interne systemer eller 
anvender standardmetoden til at 
identificere, vurdere, styre og afbøde de 
risici, der følger af potentielle ændringer af 
rentesatserne, som påvirker både den 
økonomiske værdi af et instituts 
kapitalgrundlag og nettorenteindtægterne 
fra et instituts ikkehandelsmæssige 
aktiviteter. Som en undtagelse skal små og 
ikke-komplekse institutter som defineret i 
artikel 430a i forordning (EU) nr. 
575/2013 kun anvende standardmetoden, 
hvis den kompetente myndighed 
konkluderer, at de interne systemer ikke 
er tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder sikrer, 
at institutter indfører systemer til at vurdere 
og overvåge de risici, der følger af 
potentielle ændringer af kreditspænd, som 
påvirker både den økonomiske værdi af et 
instituts kapitalgrundlag og
nettorenteindtægterne fra et instituts 
ikkehandelsmæssige aktiviteter.

2. De kompetente myndigheder sikrer, 
at institutter indfører systemer til at vurdere 
og overvåge de risici, der følger af 
potentielle ændringer af kreditspænd, der 
ikke forklares af renterisiko eller af det 
forventede kreditspring til standardrisiko
for et instituts aktiver af ikke-
handelsmæssige aktiviteter, som tegner sig 
for deres markedsværdier (mark-to-
market).

Or. en

Begrundelse

BCBS-standarder isolerer CSRBB fra IRRBB og kvalificerer det som en "relateret risiko, der 
skal overvåges og vurderes". Ændringsforslaget er at tilpasse definitionen af 
kreditsprændrisiko i bankbogen (CSRBB) med Baselkomitéen for banktilsyn (BCBS).

Ændringsforslag 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder kan 
kræve, at institutter anvender den i stk. 1 
omhandlede standardmetode, såfremt de 
interne systemer, som institutterne har 
indført med henblik på at vurdere de i stk. 
1 omhandlede risici, ikke er 
tilfredsstillende.

3. De kompetente myndigheder kan 
fra sag til sag kræve, at institutter 
anvender den i stk. 1 omhandlede 
standardmetode, såfremt de interne 
systemer, som det institut har indført med 
henblik på at vurdere de i stk. 1 
omhandlede risici, ikke er tilfredsstillende.

De kompetente myndigheder skal over for 
hvert institut skriftligt begrunde 
beslutningen om at kræve anvendelse af 
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den standardiserede metode.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Basel-reglerne bør anvendelsen af den standardiserede metode kun 
pålægges af en kompetent myndighed fra sag til sag efter en uafhængig revision af 
ledelsessystemet og modellerne for et enkelt institut. Da det er en vidtrækkende beslutning, er 
det vigtigt, at tilsynsmyndighederne behørigt begrunder skriftligt til hvert institut den mulige 
beslutning om at indføre den standardiserede metode og især give en klar redegørelse for
manglerne af en banks interne model ved måling af IRRBB .

Ændringsforslag 180
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder kan 
kræve, at institutter anvender den i stk. 1 
omhandlede standardmetode, såfremt de 
interne systemer, som institutterne har 
indført med henblik på at vurdere de i stk. 
1 omhandlede risici, ikke er 
tilfredsstillende.

3. Efter en sag til sag-analyse af 
modeller og ledelsesrammer for et institut, 
kan de kompetente myndigheder kræve, at 
det anvender den i stk. 1 omhandlede 
standardmetode, såfremt de interne 
systemer, som dette institut har indført 
med henblik på at vurdere de i stk. 1 
omhandlede risici, ikke er tilfredsstillende. 
De kompetente myndigheder skal 
begrunde deres beslutninger om at 
pålægge den anvendte metode.

Or. en

Ændringsforslag 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder kan 
kræve, at institutter anvender den i stk. 1 
omhandlede standardmetode, såfremt de 
interne systemer, som institutterne har 
indført med henblik på at vurdere de i stk. 
1 omhandlede risici, ikke er 
tilfredsstillende.

3. De kompetente myndigheder kan 
kræve, at institutterne anvender den 
standardiserede metode, der er omhandlet i 
stk. 1, som en reserveløsning, hvor de 
interne modeller, som institutterne har 
gennemført med henblik på at vurdere de 
risici, der er omhandlet i stk. 1, mangler på 
grundlag af en individuel vurdering af 
institutternes målemodeller.

Or. en

Begrundelse

Baselkomitéens standard på IRRBB foreslår muligheden for at anvende en standardiseret 
model i tilfælde af "mangelfulde" interne målemodeller. Udtrykket "ikke tilfredsstillende" 
antyder en meget bredere anvendelse. På samme måde beskriver BCBS's standardiserede 
rammer en model og henviser ikke til et helt "system", hvorfor vi betragter udtrykket "model" 
som mere hensigtsmæssigt

Ændringsforslag 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
i forbindelse med denne artikel at fastsætte 
detaljerne vedrørende den standardmetode, 
som institutter kan anvende til at vurdere 
de i stk. 1 omhandlede risici.

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
i forbindelse med denne artikel at fastsætte 
detaljerne vedrørende den standardmetode, 
som institutter kan anvende til at vurdere 
de i stk. 1 omhandlede risici, herunder en 
konservativt kalibreret, alternativ, 
forenklet metode til små og ikke-
komplekse institutter som defineret i 
artikel 430a i forordning (EU) nr. 
575/2013

Or. en
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Ændringsforslag 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
i forbindelse med denne artikel at fastsætte 
detaljerne vedrørende den 
standardmetode, som institutter kan 
anvende til at vurdere de i stk. 1 
omhandlede risici.

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
i forbindelse med denne artikel at 
præcisere principperne for en 
forholdsmæssig og enkel standardmetode, 
som institutterne må anvende til at evaluere 
de risici, der er omhandlet i stk. 1, eller 
som skal anvendes i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Søjle 2-vurderingen bør forblive en idiosynkratisk proces. Det er ikke hensigtsmæssigt at 
oprette tekniske standarder, der angiver, hvordan søjle 2-risici skal måles.

Ændringsforslag 184
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsættes følgende som artikel 84a:

"Artikel 84a

Miljøafhængige risici

EBA undersøger indførelsen af 
miljøafhængige risici som en ny 
risikokategori med henblik på bl.a. at 
vurdere de mulige materielle kilder og 
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virkninger af miljøspecifikke risici på 
institutterne, idet der tages højde for 
eksisterende bæredygtighedsrapportering 
fra institutter. EBA forelægger senest den 
[ikrafttrædelsesdato + 1 år] en rapport om 
sine resultater for Kommissionen.

På grundlag af denne rapport forelægger 
Kommissionen om nødvendigt et 
lovgivningsforslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet. "

Or. en

Begrundelse

På baggrund af klimaændringer og energiomstilling har EBA mandat til at forelægge en 
rapport til Europa-Parlamentet og Kommissionen om indførelse af miljøafhængige risici som 
en ny risikokategori med henblik på bl.a. at vurdere de mulige materielle kilder og virkninger 
af miljøspecifikke risici på institutter, idet der tages højde for den eksisterende 
bæredygtighedsrapportering fra institutterne.

Ændringsforslag 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsættes følgende som artikel 84a:

"Artikel 84a 

Klimaafhængige risici

1. De kompetente myndigheder 
sikrer, at der gennemføres politikker og 
processer til identifikation, måling og 
forvaltning af alle væsentlige kilder til og 
virkninger af klimaafhængige risici.

2. Hvad angår formålet i stk. 1, skal 
instituttet identificere følgende:

a) risiciene, som instituttet er udsat 
for på kort, mellemlangt og langt sigt
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b) en beskrivelse af væsentlige 
koncentrationer af krediteksponeringer i 
forhold til aktiver forbundet med kulstof 
(carbon-related assets) i tilfælde af, at 
disse er af materiel art. Dette bør omfatte 
en fremtidsorienteret analyse af 
klimascenarier, som vurderer, hvordan 
porteføljen er i overensstemmelse med 
Paris-aftalens mål om at begrænse den 
globale opvarmning langt under 2 °C som 
anbefalet af TCFD;

c) en beskrivelse af klimaafhængige 
risicis indvirkninger på instituttets 
aktiviteter, strategi og finansielle 
planlægning, såfremt disse er af materiel, 
finansiel art

d) en beskrivelse af processerne, som 
instituttet anvender til at identificere, 
måle og forvalte klimaafhængige risici

e) Parametrene og beregningerne, 
som instituttet har anvendt til at måle de 
klimaafhængige risicis indvirkninger på 
kort, mellemlangt og langt sigt på lån og 
finansielle mægleraktiviteter, hvis disse er 
af materiel art.

3. EBA udsteder retningslinjer for:

a) strategien for en kort, mellemlang 
og lang tidshorisont

b) strategien for de specifikke 
klimaafhængige problemer, som potentielt 
set kan opstå på kort, mellemlangt og 
langt sigt, og som kunne have en materiel, 
finansiel indvirkning på instituttet

c) strategien for fysiske risici og 
overgangsrisici

d) strategien for processerne, der 
fastslår, hvilke risici der kan have en 
materiel, finansiel indvirkning på 
instituttet

e) strategien for en grøn eksponering 
baseret på den CO2-fodaftryk-metode, 
som Kommissionen har fastlagt efter 
artikel 501da (ny) i forordning (EU) nr. 
575/2013
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f) strategien for en brun eksponering 
baseret på den CO2-fodaftryk-metode, 
som Kommissionen har fastlagt efter 
artikel 501db (ny) i forordning (EU) nr. 
575/2013

g) strategien for en fremtidsorienteret 
analyse af klimascenarier på 
porteføljeniveau.

EBA offentliggør disse retningslinjer 
senest den [to år efter dette direktivs 
ikrafttræden].

4. EBA bør foretage 
fremtidsorienterede analyser af 
klimascenarier på de regulerede enheders 
porteføljer for at vurdere klimaafhængige 
risici og klimatilpasning af 
udlånsporteføljer på EU-markedsniveau. 
Det bør koordinere med andre ESA'er og 
Kommissionen om at harmonisere en 
sådan analyse af klimascenarier."

Or. en

Begrundelse

Hvad angår klimaændringer og kravene forbundet med energiomstillingen, bør institutter 
også integrere klimaafhængige risici i deres risikostyring.

Ændringsforslag 186
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) Der indsættes følgende som artikel 
84a:

"Artikel 84a

Miljømæssige risici

1. De kompetente myndigheder 
sikrer, at der gennemføres politikker og 
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processer til identifikation, måling og 
forvaltning af alle væsentlige kilder til og 
virkninger af miljømæssige risici.

2. Hvad angår formålet i stk. 1, skal 
instituttet identificere følgende:

a) risiciene, som instituttet er udsat 
for på kort, mellemlangt og langt sigt

b) en beskrivelse af væsentlige 
koncentrationer af krediteksponeringer i 
forhold til aktiver forbundet med kulstof 
(carbon-related assets) i tilfælde af, at 
disse er af materiel art. Dette bør omfatte 
en fremtidsorienteret analyse af 
klimascenarier, som vurderer, hvordan 
porteføljen er i overensstemmelse med 
Paris-aftalens mål om at begrænse den 
globale opvarmning langt under 2 °C som 
anbefalet af taskforcen vedrørende 
klimaafhængige finansielle oplysninger 
fra Rådet for Finansiel Stabilitet;

c) en beskrivelse af de miljømæssige 
risicis indvirkninger på instituttets 
aktiviteter, strategi og finansielle 
planlægning, såfremt disse er af materiel, 
finansiel art

d) en beskrivelse af processerne, som 
instituttet anvender til at identificere, 
måle og forvalte miljømæssige risici

e) Parametrene og beregningerne, 
som instituttet har anvendt til at måle de 
miljømæssige risicis indvirkninger på 
kort, mellemlangt og langt sigt på lån og 
finansielle mægleraktiviteter, hvis disse er 
af materiel art.

3. EBA udsteder retningslinjer for:

a) strategien for en kort, mellemlang 
og lang tidshorisont

b) strategien for de specifikke 
miljømæssige problemer, som potentielt 
set kan opstå på kort, mellemlangt og 
langt sigt, og som kunne have en materiel, 
finansiel indvirkning på instituttet

c) strategien for fysiske risici og 
overgangsrisici
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d) strategien for processerne, der 
fastslår, hvilke risici der kan have en 
materiel, finansiel indvirkning på 
instituttet

e) strategien for aktiver forbundet 
med kulstof (carbon-related assets);

f) strategien for en fremtidsorienteret 
analyse af klimascenarier på 
porteføljeniveau.

EBA offentliggør disse retningslinjer 
senest [to år efter dette direktivs 
ikrafttræden]."

4. EBA bør foretage 
fremtidsorienterede analyser af 
klimascenarier på de regulerede enheders 
porteføljer for at vurdere miljømæssige 
risici og klimatilpasning af 
udlånsporteføljer på EU-markedsniveau. 
Det bør koordinere med andre ESA'er og 
Kommissionen om at harmonisere en 
sådan analyse af klimascenarier.

Or. en

Begrundelse

Yderligere tilpasning af den nye artikel 84a til anbefalingerne fra taskforcen vedrørende 
klimaafhængige finansielle oplysninger fra Rådet for Finansiel Stabilitet.

Ændringsforslag 187
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) Der indsættes følgende som 
artikel 84a:

’Artikel 84a

Materielle ESG-relaterede risici
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1. De kompetente myndigheder 
sikrer, at der gennemføres politikker og 
processer til identifikation, måling og 
forvaltning af alle materielle kilder til og 
virkninger af materielle ESG-specifikke 
risici.

2. Hvad angår formålet i stk. 1, skal 
instituttet identificere følgende:

a) risiciene, som instituttet er udsat 
for på kort, mellemlangt og langt sigt

b) en beskrivelse af væsentlige 
koncentrationer af krediteksponeringer i 
forhold til aktiver forbundet med kulstof 
(carbon-related assets) i tilfælde af, at 
disse er af materiel art

c) en beskrivelse af materielle ESG-
relaterede risicis indvirkninger på 
instituttets aktiviteter, strategi og 
finansielle planlægning, såfremt disse er 
af materiel, finansiel art

d) en beskrivelse af processerne, som 
instituttet anvender til at identificere, 
måle og forvalte materielle ESG-
relaterede risici

e) parametrene, som instituttet har 
anvendt til at måle de materielle ESG-
relaterede risicis indvirkninger på kort, 
mellemlangt og langt sigt på lån og 
finansielle mægleraktiviteter, hvis disse er 
af materiel art.

3. EBA udsteder retningslinjer for:

a) strategien for en kort, mellemlang 
og lang tidshorisont 

b) strategien for de specifikke 
materielle ESG-relaterede problemer, som 
potentielt set kan opstå på kort, 
mellemlangt og langt sigt, og som kunne 
have en materiel, finansiel indvirkning på 
instituttet 

c) strategien for fysiske risici og 
overgangsrisici

d) strategien for processerne, der 
fastslår, hvilke risici der kan have en 
materiel, finansiel indvirkning på 
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instituttet

e) strategien for aktiver forbundet 
med kulstof (carbon-related assets), hele 
tiden med en brun taksonomi fra EU 
vedtaget med samme proces som for EU's 
grønne taksonomi.

EBA offentliggør disse retningslinjer 
senest den [to år efter dette direktivs 
ikrafttræden].

4. For at vurdere klimaafhængige 
risici for banker bør EBA foretage en 
fremtidsorienteret analyse af 
klimascenarier på deres porteføljer i 
samarbejde med relevante ESA'er og 
nationale tilsynsmyndigheder."

Or. en

Begrundelse

Hvad angår klimaændringer og kravene forbundet med energiomstillingen, bør institutter 
også integrere klimaafhængige risici i deres risikostyring. Ud over klimaspørgsmål bør 
bredere bæredygtighedselementer vurderes af EBA.

Ændringsforslag 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder sikrer, 
at institutter gennemfører politikker og 
processer til vurdering og håndtering af 
eksponeringen for operationel risiko, 
herunder modelrisici og risici som følge af 
outsourcing, som dækker sjældne og meget 
alvorlige hændelser. Institutterne 
præciserer, hvad der forstås ved 
operationel risiko med henblik på disse 
politikker og procedurer.

1. De kompetente myndigheder sikrer, 
at institutter gennemfører politikker og 
processer til vurdering og håndtering af 
eksponeringen for operationel risiko, 
herunder modelrisiko, adfærdsrisiko i 
henhold til artikel 85a og risici som følge 
af outsourcing, og at dække sjældne og 
meget alvorlige hændelser. Institutterne 
præciserer, hvad der forstås ved 
operationel risiko med henblik på disse 
politikker og procedurer.
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Or. en

Ændringsforslag 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Der indsættes følgende som artikel 
85a:

’Artikel 85a

Adfærdsrisiko

1. De kompetente myndigheder 
sikrer, at adfærdsrisiko identificeres af 
institutterne som enhver risiko som følge 
af at levere tjenesteydelser eller udføre 
aktiviteter på en måde, der ikke er i 
overensstemmelse med lovkrav eller 
standarder, og som udsætter instituttet for 
potentielle bøder, straffe, sanktioner eller 
skader ("forseelse"). Adfærdsrisiko skal 
identificeres i forbindelse med enhver 
forseelse, der opnås ved en handling eller 
undladelse, forberedende eller endelig, 
forsætlig eller groft uagtsom, som er 
blevet udført af et instituts medarbejder 
eller en tredjepart, som operative 
funktioner eller aktiviteter er blevet 
outsourcet til, eller som er blevet godkendt 
af instituttets ledelsesorgan.

2. De kompetente myndigheder 
sikrer, at institutterne gennemfører 
politikker og processer til at identificere, 
evaluere og styre deres eksponeringer for 
adfærdsrisiko. Institutterne præciserer, 
hvad der forstås ved adfærdsrisiko med 
henblik på disse politikker og processer.

3. Myndigheder, der er udpeget i 
henhold til EU-lovgivning, der gælder for 
institutter til at føre tilsyn med lovkrav og 
-standarder som omhandlet i stk. 1, 
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underretter straks den kompetente 
myndighed, der er ansvarlig for tilsynet 
med et institut om enhver undersøgelse 
vedrørende dette instituts potentielle 
forseelse. Disse oplysninger forbliver 
fortrolige i overensstemmelse med afsnit 
VII, afdeling II, i dette direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 190
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Der indsættes følgende som artikel 
85a:

"Artikel 85a

Outsourcing af væsentlige aktiviteter

1. Institutterne underretter de 
kompetente myndigheder mindst tre 
måneder inden outsourcing af væsentlige 
aktiviteter. De kompetente myndigheder 
skal også informeres, hvis kontrakterne 
og ordningerne vedrørende outsourcing 
af væsentlige aktiviteter ændres betydeligt, 
f.eks. hvis aktiviteterne outsources til en 
underentreprenør.

2. Ved outsourcing af deres 
aktiviteter skal institutterne opfylde 
følgende krav:

a) Outsourcing-ordninger må ikke 
føre til, at den daglige ledelse delegerer sit 
ansvar.

b) Outsourcing-instituttet skal 
vedtage en politik for dens tilgang til 
outsourcing, herunder beredskabsplaner 
og exitstrategier.
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3. Hvis en outsourcing-ordning ikke 
overholder kravene i stk. 2, kan den 
kompetente myndighed anmode instituttet 
om at ændre eller opsige outsourcing-
ordningen."

Or. en

Begrundelse

(Se ECB’s udtalelse (CON 2017/46)) Dette ændringsforslag har til formål at harmonisere 
processen med at informere de kompetente myndigheder om outsourcing af væsentlige 
aktiviteter samt de tilsynsmæssige krav, der skal anvendes.

Ændringsforslag 191
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 14 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 88 – stk. 1 – afsnit 3 a (ny)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 b) I artikel 88 indsættes følgende 
afsnit til sidst:

Medlemsstaterne skal i det mindste sikre, 
at et instituts ledelsesorganer løbende 
overvåger lån til nærtstående parter og 
underretter de kompetente myndigheder 
om sådanne lån. Kompetente 
myndigheder har beføjelse til at forbyde 
eller begrænse sådanne lån, hvis de giver 
anledning til interessekonflikter.

"

Or. en

Begrundelse

(Se ECB’s udtalelse (CON/2017/46)) Dette ændringsforslag giver de kompetente 
myndigheder beføjelse til at forbyde kredit til parter der er relaterede til et kreditinstitut, hvor 
en sådan kredit giver anledning til en interessekonflikt.
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Ændringsforslag 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 14 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 88 – stk. 2 – afsnit 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 b) Artikel 88, stk. 2, afsnit 5, affattes 
således:

Har ledelsesorganet i henhold til national 
ret ikke nogen kompetence i forbindelse 
med udvælgelsen og udnævnelsen af sine 
medlemmer, finder dette stykke ikke 
anvendelse.

For små og ikke-komplekse institutter 
som defineret i artikel 430a i forordning 
(EU) nr. 575/2013 og hvor ledelsesorganet 
i henhold til national ret ikke har nogen 
kompetence i forbindelse med udvælgelsen 
og udnævnelsen af sine medlemmer, finder 
dette stykke ikke anvendelse.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Ændringsforslag 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 c (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 89

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 c) Artikel 89 affattes således:

Artikel 89 "Artikel 89

Rapportering per land Rapportering per land

1. Fra den 1. januar 2015 kræver 
medlemsstaterne, at hvert institut årligt og 
på konsolideret grundlag for regnskabsåret 
offentliggør følgende oplysninger for hver 
medlemsstat og hvert tredjeland, hvori det 
er etableret:

1. Medlemsstaterne kræver, at hvert 
institut årligt og på konsolideret grundlag 
for hver jurisdiktion for det relevante 
regnskabsår offentliggør følgende 
oplysninger for hver medlemsstat og hvert 
tredjeland, hvor det har en eller flere 
virksomheder, herunder datterselskaber, 
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filialer og tilknyttede virksomheder, der er 
konsolideret i finansieringsoversigten:

(a) navn eller navne, aktiviteternes art 
og geografisk beliggenhed

(a) en liste over virksomhedernes 
navne og en kort beskrivelse af 
aktiviteterne samt deres registreringsland 
ift. skat.

(b) omsætning (b) summen af nettoomsætningen, der 
opstår i jurisdiktionen, herunder særskilt 
oplysning om omsætning fra nærtstående 
og ikke-forbundne parter

(c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter (c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

(d) resultat før skat (d) fortjeneste eller tab før skat

(e) skat af resultatet (e) Beregnet selskabsskat 
(indeværende år), dvs. den beregnede 
selskabsskat af det skattepligtige overskud 
eller underskud i regnskabsåret for 
datterselskaber, filialer, joint ventures, 
selskaber og virksomheder, der er 
skattemæssigt hjemmehørende i den 
relevante skattejurisdiktion

(f) modtagne offentlige tilskud. (f) Betalt selskabsskat, hvilket er 
summen af den selskabsskat, der er betalt 
i det pågældende regnskabsår af 
datterselskaber, filialer, joint ventures, 
selskaber og virksomheder, der er 
skattemæssigt hjemmehørende i den 
relevante skattejurisdiktion

2. Uanset stk. 1 kræver 
medlemsstaterne, at institutterne 
offentliggør de oplysninger, der 
omhandles i stk. 1, litra a), b), og c), for 
første gang 1. juli 2014.

(g) vedtaget kapital

3. Senest den 1. juli 2014 fremsender 
alle globalt systemisk vigtige institutter, 
der har tilladelse i Unionen, og som er 
identificeret internationalt, fortroligt de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, litra d), 
e) og f), til Kommissionen. Kommissionen 
foretager efter høring i givet fald af EBA, 
EIOPA og ESMA en generel vurdering af 
de potentielle negative økonomiske følger 
af offentliggørelsen af sådanne 
oplysninger, herunder virkningen på 
konkurrenceevnen, investeringerne og 
kreditmulighederne samt det finansielle 

(h) summen af akkumuleret 
fortjeneste ved udgangen af perioden
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systems stabilitet. Kommissionen
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
sin rapport senest den 31. december 2014.

Hvis Kommissionens rapport identificerer
væsentlige negative følger, overvejer 
Kommissionen at fremsætte et passende 
lovgivningsmæssigt forslag med henblik 
på ændring af de 
offentliggørelsesforpligtelser, der er 
fastsat i stk. 1 og kan i overensstemmelse 
med artikel 145, litra h) beslutte at 
udskyde disse forpligtelser. 
Kommissionens tager nødvendigheden af 
at forlænge udsættelsen op til revision en 
gang om året.

(i) modtagne offentlige tilskud

4. De oplysninger, der er nævnt i stk. 
1, revideres i overensstemmelse med 
direktiv 2006/43/EF og offentliggøres, når 
det er muligt, som et bilag til årsregnskabet 
eller i givet fald det konsoliderede 
årsregnskab for det berørte institut.

(j) immaterielle anlæg med faste
investeringer, udstyr, lagerbeholdninger 
og lagre samt de årlige omkostninger ved 
opretholdelse af dette materielle anlæg og 
udstyr

5. I det omfang fremtidige 
lovgivningsmæssige retsakter i Unionen 
foreskriver offentliggørelsesforpligtelser, 
som går videre end dem, der er fastsat i 
nærværende artikel, ophører nærværende 
artikel med at finde anvendelse og udgår i 
overensstemmelse hermed.

(k) hvorvidt datterselskaber, filialer, 
joint ventures, selskaber eller 
virksomheder har nydt godt af en 
skattemæssig særbehandling i løbet af den 
periode, som muligvis tillader betaling af 
skat til en lavere sats end den, der generelt 
gælder for overskud der opstår i 
jurisdiktionen, og udlevere en beskrivelse 
af den pågældende ordning.

2. Med henblik på stk. 1, litra e) 
vedrører den beregnede selskabsskat kun 
et selskabs aktiviteter i indeværende 
regnskabsår og omfatter kun de beløb, der 
forventes forfalde til betaling senest tolv 
måneder efter udløbet af regnskabsåret og 
udelukker alle udskudte skatter.

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 
1, revideres i overensstemmelse med 
direktiv 2006/43/EF og offentliggøres, når 
det er muligt, som et bilag til årsregnskabet 
eller i givet fald det konsoliderede 
årsregnskab for det berørte institut.

4. I det omfang fremtidige 
lovgivningsmæssige retsakter i Unionen 
foreskriver offentliggørelsesforpligtelser, 
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som går videre end dem, der er fastsat i 
nærværende artikel, ophører nærværende 
artikel med at finde anvendelse og udgår i 
overensstemmelse hermed.

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Ændringsforslag 194
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 c (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 c) I artikel 91, stk. 1, foretages 
følgende ændringer:

Artikel 91 "Artikel 91

Ledelsesorgan Ledelsesorgan

1. Medlemmerne af ledelsesorganet 
skal til enhver tid have et tilstrækkeligt 
godt omdømme og tilstrækkelig viden, 
faglig kompetence og erfaring til at kunne 
udføre deres opgaver. Den generelle 
sammensætning af ledelsesorganet skal 
også afspejle en tilstrækkelig bred vifte af 
erfaring. Medlemmerne af ledelsesorganet 
skal navnlig opfylde de i stk. 2-8 fastsatte 
krav.

1. institutter, herunder finansielle 
holdingselskaber og blandede finansielle 
holdingselskaber, har det primære ansvar 
for at sikre, at medlemmerne af 
ledelsesorganet til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring til at kunne udføre deres opgaver. 
Medlemmerne af ledelsesorganet skal 
navnlig opfylde de i stk. 2-8 fastsatte krav.

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)
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Begrundelse

(Se ECB’s udtalelse (CON/2017/46)) Det bør præciseres, at medlemmernes egnethed i 
ledelsesorganet er institutternes primære ansvar. Dette krav bør også gælde for (blandede) 
finansielle holdingselskaber.

Ændringsforslag 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 d (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 d) Artikel 91, stk. 1, affattes således:

Artikel 91 "Artikel 91

Ledelsesorgan Ledelsesorgan

1. Medlemmerne af ledelsesorganet 
skal til enhver tid have et tilstrækkeligt 
godt omdømme og tilstrækkelig viden, 
faglig kompetence og erfaring til at kunne 
udføre deres opgaver. Den generelle 
sammensætning af ledelsesorganet skal 
også afspejle en tilstrækkelig bred vifte af 
erfaring. Medlemmerne af ledelsesorganet 
skal navnlig opfylde de i stk. 2-8 fastsatte 
krav.

1. Medlemmerne af ledelsesorganet 
skal til enhver tid have et tilstrækkeligt 
godt omdømme og tilstrækkelig viden, 
faglig kompetence og erfaring til at kunne 
udføre deres opgaver. Den generelle 
sammensætning af ledelsesorganet skal 
også afspejle en tilstrækkelig bred vifte af 
erfaring. Medlemmerne af ledelsesorganet 
skal navnlig opfylde de i stk. 2-8 fastsatte 
krav. De kompetente myndigheder kan 
fravige kravene i stk. 3-5 for små og ikke-
komplekse institutter som defineret i 
artikel 430a i forordning (EU) nr. 
575/2013.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Ændringsforslag 196
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 d (ny)
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – stk. 7

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 d) Artikel 91, stk. 7, ændres således:

7. Ledelsesorganet skal besidde 
tilstrækkelig kollektiv viden, faglig 
kompetence og erfaring til at kunne forstå 
instituttets aktiviteter, herunder de største 
risici.

"7. Ledelsesorganet skal besidde 
tilstrækkelig kollektiv viden, faglig 
kompetence og erfaring til at kunne forstå 
instituttets aktiviteter, herunder de største 
risici. Den generelle sammensætning af 
ledelsesorganet skal også afspejle en 
tilstrækkelig bred vifte af erfaring.

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Begrundelse

(Se ECB’s udtalelse (CON/2017/46)) I overensstemmelse med den foreslåede ændring af 
CRD's artikel 91, stk. 1, bør denne sætning flyttes til stk. 7, da den refererer til kollektiv 
egnethed, som kun gælder for medlemmer af ledelsesorganet.

Ændringsforslag 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 e (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – stk. 8

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(14 e) Artikel 91, stk. 8, affattes således:

8. Hvert medlem af ledelsesorganet 
udviser hæderlighed, integritet og 
uafhængighed for effektivt at kunne 
vurdere og anfægte afgørelser truffet af den 
daglige ledelse, dersom det er nødvendigt, 
og for effektivt at kunne føre tilsyn med og 
overvåge ledelsens beslutningstagning.

"8. Hvert medlem af ledelsesorganet 
udviser hæderlighed, integritet og 
uafhængighed for effektivt at kunne 
vurdere og anfægte afgørelser truffet af den 
daglige ledelse, dersom det er nødvendigt, 
og for effektivt at kunne føre tilsyn med og 
overvåge ledelsens beslutningstagning. 
Dette krav fører ikke til forbud mod at 
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sidde i tilsynsorganet for medlemmer af 
tilknyttede firmaer.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Ændringsforslag 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 f (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – stk. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 f) I artikel 91 tilføjes et stk. 13a med 
følgende ordlyd:

'13a. Uanset artikel 13, stk. 1 i dette 
direktiv kan de kompetente myndigheder 
efter eget skøn vurdere institutternes 
overholdelse af kravene i henhold til 
artikel 91, stk. 1 til 8, i dette direktiv 
vedrørende ledelsesorganet i sin 
tilsynsfunktion før eller efter 
udnævnelsen af et af dets medlemmer. "

Or. en

Ændringsforslag 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 g (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 g) Følgende artikel 91a indsættes:

Artikel 91a 
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Indehavere af nøglefunktioner

1. Institutterne har det primære 
ansvar for at sikre, at indehaverne af 
nøglefunktioner altid har et tilstrækkeligt 
godt omdømme og har tilstrækkelig viden, 
faglig kompetence og erfaring til at 
udføre deres opgaver efter de højeste 
etiske normer under hensyntagen til de 
alle berettigede forventninger fra alle 
interessenter i instituttet.

Indehaverne af nøglefunktionerne skal 
løbende opfylde kravene i artikel 91, stk. 2 
og 8. Institutterne etablerer interne 
politikker og procedurer for 
fyldestgørende at gennemføre og 
rapportere disse vurderinger.

2. institutterne skal forsyne de 
kompetente myndigheder med alle 
relevante dokumenter vedrørende deres 
pågældende interne politikker og 
offentliggøre vurderinger af indehavere af 
nøglefunktioner med hensyn til de i stk. 1 
nævnte forhold. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
kompetente myndigheder for institutter, 
der er betydelige i henhold til direktiv 
2013/36/EU, har beføjelse til at vurdere 
og træffe tilsynsforanstaltninger, 
herunder beføjelse til at fjerne en 
nøglefunktionsindehaver, hvor de ikke 
længere overholder kravene i stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 200
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) stk. 1 udgår. udgår
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Or. en

Ændringsforslag 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) stk. 1 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Vi støtter det af ECB foreslåede ændringsforslag, som mener, at sletning af artikel 92, stk. 1 
kunne skabe forvirring og mangel på klarhed om CRD's overordnede anvendelsesområde.

Ændringsforslag 202
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 15 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 
på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 

Medlemsstaterne sikrer, at institutter, når 
de udformer og anvender politikker for den 
samlede løn, der omfatter løn og frivillige 
pensioner for de kategorier af 
medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig 
indflydelse på institutternes risikoprofil, 
efterlever følgende principper på en måde 
og i et omfang, som svarer til deres 
størrelse og interne organisation og til 
deres aktiviteters art, omfang og 
kompleksitet. Medlemsstaterne skal være 
særligt opmærksomme på 
proportionalitetsprincippet i tilfælde af 
små og ikke-komplekse institutioner som 
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aktiviteters art, omfang og kompleksitet. defineret i CRR.

Or. de

Ændringsforslag 203
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 15 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 
på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 
aktiviteters art, omfang og kompleksitet.

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, hvis arbejde 
har væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, herunder ledelse, risikotagere, 
medarbejdere med kontrolfunktioner og 
enhver medarbejder med en samlet løn, der 
placerer den pågældende i samme 
lønramme som ledelse og risikotagere, hvis 
arbejde har væsentlig indflydelse på 
institutternes risikoprofil, efterlever 
følgende principper på en måde, som 
svarer til deres størrelse og interne 
organisation og til deres aktiviteters art, 
omfang og kompleksitet.

Or. de

Ændringsforslag 204
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at De kompetente myndigheder sikrer, at 
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institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 
på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 
aktiviteters art, omfang og kompleksitet.

institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og frivillige pensioner for de kategorier 
af medarbejdere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, herunder ledelse, risikotagere, 
medarbejdere med kontrolfunktioner og 
enhver medarbejder med en samlet løn, der 
placerer den pågældende i samme 
lønramme som ledelsen, efterlever 
følgende principper på en måde, som 
svarer til deres størrelse og interne 
organisation og til deres aktiviteters art, 
omfang og kompleksitet:

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag fører identificeringen af yderligere risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil, til en større administrativ byrde, som 
normalt ikke resulterer i, at yderligere risikotagere identificeres. Denne større byrde ændres 
ved ændringen.

Ændringsforslag 205
Gabriel Mato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og frivillige pensioner for de kategorier 
af medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig 
indflydelse på institutternes risikoprofil, 
efterlever følgende principper på en måde 
og i et omfang, som svarer til deres 
størrelse og interne organisation og til 
deres aktiviteters art, omfang og 
kompleksitet: I tilfælde af vurdering af 
ikke-væsentlige datterselskaber forventes 
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på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 
aktiviteters art, omfang og kompleksitet.

det at blive foretaget som var de 
selvstændige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 206
Marco Valli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 
på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 
aktiviteters art, omfang og kompleksitet.

"De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 
på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 
aktiviteters art, omfang og kompleksitet, 
som nævnt i artikel 94, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 207
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og skønsmæssige pensioner for de 
kategorier af medarbejdere, herunder 
ledelse, risikotagere, medarbejdere med 
kontrolfunktioner og enhver medarbejder 
med en samlet løn, der placerer den 
pågældende i samme lønramme som 
ledelse og risikotagere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, efterlever følgende principper 
på en måde, som svarer til deres størrelse 
og interne organisation og til deres 
aktiviteters art, omfang og kompleksitet.

De kompetente myndigheder sikrer, at 
institutter, når de udformer og anvender 
politikker for den samlede løn, der omfatter 
løn og frivillige pensioner for de kategorier 
af medarbejdere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på institutternes 
risikoprofil, herunder ledelse, risikotagere, 
medarbejdere med kontrolfunktioner og 
enhver medarbejder med en samlet løn, der 
placerer den pågældende i samme 
lønramme som ledelsen, efterlever 
følgende principper på en måde, som 
svarer til deres størrelse og interne 
organisation og til deres aktiviteters art, 
omfang og kompleksitet:

Or. en

Begrundelse

Kravet fra Kommissionens forslag om at identificere de personer, hvis erhvervsmæssige 
aktiviteter har en væsentlig indvirkning på et instituts risikoprofil, vil medføre yderligere 
administrative omkostninger uden at opnå det tilsigtede formål som hovedregel. Dette 
ændringsforslag sikrer, at der ikke opstår yderligere administrative omkostninger. Samtidig 
undgås en formulering af dette afsnit, som kan føre til for meget fragmentering af 
aflønningsreglerne i hele EU.

Ændringsforslag 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 indsættes følgende litra 
aa):

aa) aflønningspolitikken er 
kønsneutral: kvindelige og mandlige 



AM\1144242DA.docx 117/174 PE616.798v01-00

DA

arbejdstagere vil blive lige lønnet for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 209
Fulvio Martusciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a – litra b a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 2, litra c) ændres således:

(c) Instituttets ledelsesorgan i dets 
tilsynsfunktion fastlægger og reviderer 
med regelmæssige mellemrum de generelle 
principper for aflønningspolitikken og er 
ansvarligt for tilsynet med dens 
gennemførelse.

(c) Instituttets ledelsesorgan i dets 
tilsynsfunktion designer frit, fastlægger og 
reviderer med regelmæssige mellemrum de 
generelle principper for aflønningspolitik 
for medarbejdere og for 
bestyrelsesmedlemmer og er ansvarlig for 
tilsynet med dens gennemførelse

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Ændringsforslag 210
Marco Valli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) I stk. 2 indsættes følgende litra 
ca):

(c a) De kompetente myndigheder 
sikrer, at det maksimale 
aflønningsforhold mellem den højeste 



PE616.798v01-00 118/174 AM\1144242DA.docx

DA

samlede aflønning i instituttet og den 
gennemsnitlige årlige aflønning af alle 
ansatte med undtagelse af bestyrelsen ikke 
overstiger 20 gange.

Or. en

Ændringsforslag 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) I stk. 2 indsættes følgende litra 
ca):

(c a) Den højeste aflønning i instituttet 
overstiger ikke 30 gange den 
gennemsnitlige aflønning for de lavest 
betalte 5 procent af medarbejderne

Or. en

Ændringsforslag 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – stk. 2 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b b) I stk. 2 indsættes følgende litra 
cb):

(c b) et aflønningsforhold på 1 til 20 
mellem den gennemsnitlige samlede 
aflønning og den højeste samlede 
aflønning inden for samme institut 
respekteres.
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Or. en

Ændringsforslag 213
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – indledning
Artikel 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Artikel 94 affattes således: (16) Artikel 94 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 214
Gabriel Mato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra -a (ny) 
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 1 – stk. 1 – litra g – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) I artikel 94, litra a tilføjes følgende 
litra iiia):

iiia) De relevante forhold, der er fastsat 
i stk. 1, litra g)i) og g)ii), finder ikke 
anvendelse for en ansat, der opfylder en
af følgende betingelser:

- udfører erhvervsmæssige 
aktiviteter, der ikke er eksklusive for 
firmaer under dette direktivs subjektive 
anvendelsesområde og forordning (EU) 
nr. 575/2013 i en funktion eller enhed 
relateret til digital transformation af 
instituttet eller udvikling af digitale 
virksomheder eller

- allerede var ansat i et digitalt 
firma erhvervet af instituttet, og hans eller 
hendes aflønningsordning er fastsat før 
eller på tidspunktet for erhvervelsen og er 
betinget af fortsat beskæftigelse i firmaet.
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Et institut, der anvender det foregående 
stykke, skal føre en oversigt over de 
erhvervsmæssige aktiviteter, der udføres 
af medarbejderen, og en begrundet 
forklaring på, hvorfor en af ovennævnte 
betingelser er opfyldt. Denne oversigt bør 
være let tilgængelig efter anmodning fra 
den kompetente myndighed, der er 
ansvarlig for dets tilsyn.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Ændringsforslag 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 1 – litra m

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(a a) Stk. 1, litra m) ændres således:

(m) En væsentlig del og i alle tilfælde 
mindst 40 % af den variable 
aflønningskomponent udskydes i mindst 
tre til fem år og skal behørigt tilpasses 
virksomhedens karakter, dens risici og den 
pågældende medarbejders arbejdsopgaver.

"(m) En væsentlig del og i alle tilfælde 
mindst 40 % af den variable 
aflønningskomponent udskydes i mindst 
fem til ti år og skal behørigt tilpasses 
virksomhedens karakter, dens risici og den 
pågældende medarbejders arbejdsopgaver.

Aflønning, der udbetales i henhold til en 
udskydelsesordning, skal ikke godtgøres 
hurtigere end på proratabasis. Såfremt den 
variable aflønningskomponent udgør et 
meget stort beløb, skal mindst 60 % af 
beløbet udskydes. Længden af 
udskydningsperioden fastsættes i henhold 
til den forretningsmæssige cyklus, 
forretningens art, risiciene forbundet 
hermed og de pågældende medarbejderes 
aktiviteter.

Aflønning, der udbetales i henhold til en 
udskydelsesordning, skal ikke godtgøres 
hurtigere end på proratabasis. Såfremt den 
variable aflønningskomponent udgør et 
meget stort beløb, skal mindst 60 % af 
beløbet udskydes. Længden af 
udskydningsperioden fastsættes i henhold 
til den forretningsmæssige cyklus, 
forretningens art, risiciene forbundet 
hermed og de pågældende medarbejderes 
aktiviteter.

"
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Ændringsforslag 216
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 16 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 finder principperne i litra l), 
litra m) og litra o), andet afsnit, ikke 
anvendelse på:

Uanset stk. 1 finder principperne i litra l), 
litra m) og litra o), andet afsnit, ikke 
anvendelse på små og ikke-komplekse 
institut som defineret i CRR.

Or. de

Ændringsforslag 217
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 finder principperne i litra l), 
litra m) og litra o), andet afsnit, ikke 
anvendelse på:

Uanset stk. 1 finder principperne ikke 
anvendelse på:

Or. en

Ændringsforslag 218
Gabriel Mato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 finder principperne i litra l), 
litra m) og litra o), andet afsnit, ikke 
anvendelse på:

Uanset stk. 1 finder principperne i litra g) 
litra l), litra m) og andet afsnit i litra o), 
som minimum ikke anvendelse på:

Or. en

Ændringsforslag 219
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 16 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – pkt. a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 5 
mia. EUR i perioden på fire år 
umiddelbart forud for det indeværende 
regnskabsår

udgår

Or. de

Ændringsforslag 220
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 5
mia. EUR i perioden på fire år umiddelbart 
forud for det indeværende regnskabsår

(a) et institut på individuel basis, som 
også kan være underlagt 
tilsynskonsolidering eller del af en 
bankkoncern, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller mindre end 8
mia. EUR i perioden på fire år umiddelbart 
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forud for det nuværende finansielle år

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 66 i dette direktiv bør bestemmelserne om aflønning 
afspejle forskellene mellem de forskellige typer institutter forholdsmæssigt efter deres 
størrelse, under hensyntagen til intern organisation og arten, omfanget og kompleksiteten af 
aktiviteter. Da den foreslåede tærskel er relativt lav i forhold til eksisterende niveauer i EU-
medlemsstaterne, øges tærsklen med dette ændringsforslag. Det præciseres også, at 
undtagelsen gælder individuelt.

Ændringsforslag 221
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 5 
mia. EUR i perioden på fire år 
umiddelbart forud for det indeværende 
regnskabsår

(a) et institut, hvis aktivers værdi den 
kompetente myndighed finder det 
hensigtsmæssigt og forholdsmæssigt at 
udelukke på grundlag af størrelsen, den 
interne organisation samt arten, omfanget 
og kompleksiteten af deres aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 222
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 5

(a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 15 
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mia. EUR i perioden på fire år umiddelbart 
forud for det indeværende regnskabsår

mia. EUR i perioden på fire år umiddelbart 
forud for det indeværende regnskabsår

Or. en

Ændringsforslag 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 5 
mia. EUR i perioden på fire år 
umiddelbart forud for det indeværende 
regnskabsår

(a) et institut eller et datterselskab, der 
ikke er stort som defineret i artikel 430a, 
stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 
575/2013, medmindre den kompetente 
myndighed gør indsigelse mod 
undtagelsen

Or. en

Ændringsforslag 224
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 16 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – pkt. a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 5
mia. EUR i perioden på fire år umiddelbart 
forud for  det indeværende regnskabsår

a) et institut, hvis aktivers værdi i 
gennemsnit er lig med eller lavere end 15
mia. EUR i perioden på fire år umiddelbart 
forud for  det indeværende regnskabsår

Or. de

Ændringsforslag 225
Burkhard Balz
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) institutter, der er en del af en 
bankkoncern, og hvis aktiver i de 
umiddelbart foregående fire regnskabsår 
havde en værdi på maks. 15 mia. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 226
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 16 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – pkt. b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en medarbejder, hvis årlige 
variable aflønning ikke overstiger 50 000 
EUR og ikke udgør mere end en fjerdedel 
af medarbejderens samlede årsløn.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 227
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 16 – pkt. b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – pkt. b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en medarbejder, hvis årlige variable 
aflønning ikke overstiger 50 000 EUR og 
ikke udgør mere end en fjerdedel af 

b) en medarbejder, hvis årlige variable 
aflønning ikke overstiger 50 000 EUR og 
ikke udgør mere end en fjerdedel af 
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medarbejderens samlede årsløn. medarbejderens samlede årsløn.

Ingen af bestemmelserne i artikel 94 
finder anvendelse på et institut, der er et 
datterselskab af en stor bankkoncern, der 
anvender samtlige bestemmelser i artikel 
94 på et konsolideret grundlag, og hvis 
kvartalsaktiver er i gennemsnit 15 mia. 
EUR eller mindre i indeværende 
regnskabsår.

Or. de

Ændringsforslag 228
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en medarbejder, hvis årlige variable 
aflønning ikke overstiger 50 000 EUR og 
ikke udgør mere end en fjerdedel af 
medarbejderens samlede årsløn.

(b) en medarbejder, hvis årlige variable 
aflønning, som den kompetente 
myndighed fastlægger hensigtsmæssig og 
forholdsmæssig at udelukke på grundlag 
af størrelsen, den interne organisation 
samt arten, omfanget og kompleksiteten af 
instituttets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 229
Gabriel Mato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en medarbejder, hvis årlige variable 
aflønning ikke overstiger 50 000 EUR og 
ikke udgør mere end en fjerdedel af 

(b) en medarbejder, hvis årlige variable 
aflønning ikke overstiger 100 000 EUR.
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medarbejderens samlede årsløn.

Or. en

Ændringsforslag 230
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a) kan en kompetent 
myndighed beslutte, at undtagelsen ikke 
finder anvendelse på institutter, hvis 
aktivers samlede værdi ligger under 
tærsklen, jf. litra a), som følge af arten og 
omfanget af deres aktiviteter, deres 
interne organisation eller, hvis relevant, 
karakteristikaene for den koncern, som de 
tilhører.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 231
Gabriel Mato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a) kan en kompetent 
myndighed beslutte, at undtagelsen ikke 
finder anvendelse på institutter, hvis 
aktivers samlede værdi ligger under
tærsklen, jf. litra a), som følge af arten og 
omfanget af deres aktiviteter, deres interne 
organisation eller, hvis relevant, 
karakteristikaene for den koncern, som de 
tilhører.

Uanset litra a) kan en medlemsstat:
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(a) nedsætte tærskelværdien, der er 
omhandlet i stk. 3, litra a), under 
hensyntagen til arten og omfanget af 
deres aktiviteter, deres interne 
organisation eller i givet fald 
karakteristika for den gruppe, de tilhører

(b) øge tærskelværdien, der er 
omhandlet i stk. 3, litra a) op til højst 15 
mia. EUR under hensyntagen til arten og 
omfanget af deres aktiviteter, deres interne 
organisation eller i givet fald karakteristika 
for den gruppe, de tilhører.

Or. en

Ændringsforslag 232
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra a) kan en kompetent 
myndighed beslutte, at undtagelsen ikke 
finder anvendelse på institutter, hvis 
aktivers samlede værdi ligger under 
tærsklen, jf. litra a), som følge af arten og 
omfanget af deres aktiviteter, deres interne 
organisation eller, hvis relevant, 
karakteristikaene for den koncern, som de 
tilhører.

Uanset litra a) kan en kompetent 
myndighed beslutte, at undtagelsen ikke 
finder anvendelse på institutter på 
individuelt grundlag, der også kan være 
underlagt tilsynskonsolidering eller en del 
af en bankkoncern, hvis aktivers samlede 
værdi ligger under tærsklen, jf. litra a), som
følge af arten og omfanget af deres 
aktiviteter, deres interne organisation eller, 
hvis relevant, karakteristikaene for den 
koncern, som de tilhører.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning med ændringsforslaget til artikel 94 - stk. 3 - litra a), hvorefter undtagelsen 
i denne artikel skal gælde for et institut på individuelt grundlag, som også kan være underlagt 
tilsynskonsolidering eller en del af en bankkoncern.
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Ændringsforslag 233
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra b), kan en kompetent 
myndighed beslutte, at undtagelsen ikke 
finder anvendelse på medarbejdere, hvis 
årlige variable aflønning ligger under 
tærsklen og andelen, jf. litra b), som følge 
af særlige nationale markedsforhold med 
hensyn til aflønningspraksisser eller som 
følge af karakteren af de pågældende 
medarbejderes ansvar og jobprofil.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234
Gabriel Mato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra b), kan en kompetent 
myndighed beslutte, at undtagelsen ikke 
finder anvendelse på medarbejdere, hvis 
årlige variable aflønning ligger under 
tærsklen og andelen, jf. litra b), som følge 
af særlige nationale markedsforhold med 
hensyn til aflønningspraksisser eller som 
følge af karakteren af de pågældende 
medarbejderes ansvar og jobprofil.

Uanset litra b) kan en medlemsstat ændre 
de tærskelværdier, der er omhandlet i stk. 
3, litra b), under hensyntagen til særlige 
forhold i aflønningspraksis på det 
pågældende nationale marked og
ansvarsområder og ansættelsesprofil for 
disse medarbejdere.

Or. en
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Begrundelse

Det maksimale forhold mellem faste og variable komponenter af den samlede aflønning 
(artikel 94, stk. 1, litra g)) bør inddrages i de principper, der er omfattet af undtagelsen. Det 
er vigtigt, at bonusloftet er omfattet af undtagelsesomfanget, når instituttets størrelse/ 
summen af en risikotagers variable aflønning viser, at der ikke vil være indblanding med 
(overdreven) risikoadfærd, da det er et meget vigtigt skridt til at afhjælpe skaden og 
konkurrencemæssige ulemper, der er forårsaget for banksektoren ved den nuværende status 
for lovgivningen.

Ændringsforslag 235
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Medlemsstaterne kan nedsætte 
tærskelværdierne i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 236
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 95

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(16 a) Artikel 95 udgår.

’Artikel 95

Aflønningsudvalg

1. De kompetente myndigheder 
sikrer, at de institutter, der er væsentlige i 
kraft af deres størrelse, interne 
organisation og deres aktiviteters art, 
omfang og kompleksitet, nedsætter et 
aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget 
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sammensættes på en sådan måde, at det 
bliver i stand til kompetent og uafhængigt 
at udøve skøn i sager om 
aflønningspolitikker og -praksisser samt 
incitamenter, der er indført med henblik 
på risikostyring og forvaltning af kapital 
og likviditet.

2. De kompetente myndigheder 
sikrer, at Aflønningsudvalget forbereder 
afgørelser vedrørende aflønning, der skal 
træffes af ledelsesorganet, herunder 
afgørelser, der har konsekvenser for det 
pågældende instituts risici og 
risikostyring. Formanden for og 
medlemmerne af Aflønningsudvalget er 
medlemmer af ledelsesorganet, som ikke 
deltager i den daglige ledelse af det 
pågældende institut. Hvis arbejdstagernes 
repræsentation i ledelsesorganet er fastsat 
i national lovgivning, deltager en eller 
flere repræsentanter for arbejdstagerne i 
aflønningsudvalget. Når sådanne 
afgørelser forberedes, tager 
aflønningsudvalget højde for 
aktionærernes, investorernes og andre 
interessenters langsigtede interesser i 
instituttet, samt offentlighedens interesse.’

Or. en

Ændringsforslag 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I artikel 97, stk. 1, udgår litra b). udgår

Or. en
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Ændringsforslag 238
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I artikel 97, stk. 1, udgår litra b). (17) Artikel 97, stk. 1, ændres således:

(a) Litra b) udgår.

(b) Følgende indsættes som stk. efter 
stk. 4:

"4a. De kompetente myndigheder kan 
skræddersy metoderne til anvendelse af 
den i stk. 1 omhandlede revisions- og 
vurderingsproces for at tage højde for 
institutter med en lignende risikoprofil 
som f.eks. forretningsmodeller eller 
geografisk placering af eksponeringer. 
Sådanne skræddersyede metoder kan 
omfatte risikoorienterede benchmarks og 
kvantitative indikatorer og tager behørigt 
hensyn til de specifikke risici, som hvert 
institut kan udsættes for på individuel 
plan.

I tilfælde af at de kompetente 
myndigheder anvender skræddersyede 
metoder i henhold til dette stykke, skal de 
underrette EBA. EBA skal overvåge 
tilsynspraksisser og udstede retningslinjer 
for at præcisere, hvordan lignende 
risikoprofiler skal vurderes i henhold til 
dette stykke og for at sikre en konsekvent 
og forholdsmæssig anvendelse af lignende 
institutters skræddersyede metoder i hele 
Unionen. Retningslinjerne vedtages i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.”

Or. en

Begrundelse

Præciseringer i Kommissionens forslag, som fastsætter, at SREP og søjle 2-kravene skal 
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begrænses til mikrotilsynsformål, er velkomne. Samtidig gøre det muligt for de kompetente 
myndigheder at skræddersy metoderne til anvendelse af revisions- og vurderingsprocessen for 
at tage hensyn til institutter med en lignende risikoprofil, som f.eks. lignende 
forretningsmodeller eller geografiske placeringer af eksponeringer, er berettiget i betragtning 
af at artikel 103 slettes.

Ændringsforslag 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(17 a) Artikel 97, stk. 2, affattes således:

2. Omfanget af den kontrol og 
vurdering, der er omhandlet i stk. 1, 
dækker alle kravene i dette direktiv og 
forordning (EU) nr. 575/2013.

"2. Omfanget af den kontrol og 
vurdering, der er omhandlet i stk. 1, 
dækker alle kravene i dette direktiv 
herunder artikel 104b og forordning (EU) 
nr. 575/2013.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Ændringsforslag 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 17 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(17 b) Artikel 97, stk. 4, affattes således:

4. De kompetente myndigheder 
fastlægger hyppigheden og omfanget af 
den kontrol og evaluering, der er 
omhandlet i stk. 1, under hensyn til 
størrelsen, den systemiske betydning, arten, 

"4. De kompetente myndigheder 
fastlægger hyppigheden og omfanget af 
den kontrol og evaluering, der er 
omhandlet i stk. 1, under hensyn til 
størrelsen, den systemiske betydning, arten, 
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omfanget og kompleksiteten af det 
pågældende instituts virksomhed og under 
hensyn til proportionalitetsprincippet. 
Kontrollen og vurderingen skal foretages 
mindst én gang om året for de institutter, 
der er omfattet af tilsynsprogrammet i 
artikel 99, stk. 2.

omfanget og kompleksiteten af det 
pågældende instituts virksomhed og under 
hensyn til proportionalitetsprincippet. 
Kontrollen og vurderingen skal foretages 
mindst én gang om året for de institutter, 
der er omfattet af tilsynsprogrammet i 
artikel 99, stk. 2. Kontrollen og 
vurderingen opdateres højst hvert tredje 
år for små og ikke-komplekse institutter 
som defineret i artikel 430a i forordning 
(EU) nr. 575/2013.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Ændringsforslag 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 c (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17 c) Følgende indsættes som artikel 
97a:

’Artikel 97a

Undtagelse for små og ikke-komplekse 
institutter

Uanset artikel 97 kan de kompetente 
myndigheder bestemme på grundlag af en 
tilsynsvurdering med hensyn til det 
pågældende institut ikke at anvende 
artikel 97 og 98, hvis instituttet er lille og 
ikke-komplekst som defineret i artikel 
430a i forordning (EU) nr. 575/2013. 
Tilsynsvurderingen skal revideres hvert 
tredje år, og når den kompetente 
myndighed identificerer fremkomsten af 
nye risici.’

Or. en
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Ændringsforslag 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i stk. 1 udgår litra j) udgår

Or. en

Ændringsforslag 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) I stk. 1 tilføjes litra ja:

ja) vurderingen af integrationen af 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer og risici i instituttets 
risikostyringssystem

Or. en

Ændringsforslag 244
Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 1 – litra j a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) i stk. 1 tilføjes litra ja:

(ja) Vurderingen af de 
klimaafhængige risici forbundet med et 
instituts eksponeringer og indarbejdelsen 
af klimaafhængige risici i instituttets 
risikostyringssystem, når der er opnået en 
fælles taksonomi samt en homogen og 
solid ramme for en passende måling af de 
klimaafhængige risici og deres 
indvirkning på enhederne.

Or. en

Ændringsforslag 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) Følgende stk. 3a indsættes:

3a. De kompetente myndigheder 
overvåger hvert kreditinstituts 
eksponeringer for skyggebankenheder 
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 144a)
(nyt), i forordning (EU) nr. 575/2013 
under hensyntagen til oplysningerne i 
henhold til artikel 449a (ny) i forordning 
(EU) nr. 575/2013 og om nødvendigt 
træffe passende foranstaltninger, 
herunder fastsættelse af lavere grænser 
for kreditinstituttets individuelle 
eksponering for en 
skyggebankvirksomhed som omhandlet i 
artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
575/2013 eller afhjælpende 
foranstaltninger for at imødegå 
potentielle risici som følge af situationer, 
hvor sammenhæng mellem 
skyggebankenheder og instituttet ikke kan 
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fastslås.

Or. en

Ændringsforslag 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a b(ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Følgende indsættes som stk. 3b:

3b. De kompetente myndigheder 
overvåger risiciene i forbindelse med 
anvendelsen af gearing, der er skabt 
syntetisk af kreditinstitutter under 
hensyntagen til oplysningerne i henhold 
til 443b (ny) i forordning (EU) nr. 
575/2013, og træffer om nødvendigt 
passende foranstaltninger for at begrænse 
det.

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere overvågningsværktøjer til 
vurdering af de risici, der er forbundet 
med brug af gearing, der er skabt 
syntetisk, samt sættet af foranstaltninger 
til at begrænse det, når det er relevant, 
som omhandlet i første afsnit.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. februar 
2020.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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Begrundelse

Standard-balanceforanstaltninger, som typisk er baseret på en aftales markedsværdi, kan 
faktisk betydeligt undervurdere kreditinstitutternes gearingseksponeringer, når gearing er 
indlejret i derivataftaler. Derfor er behovet for at udvikle overvågningsværktøjer og 
regulerende foranstaltninger rettet mod at rette op på sådanne potentielle undervurderinger.

Ændringsforslag 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a c) Følgende indsættes som stk. 3c:

3c. Senest den 1. december 2021 
foretager de kompetente myndigheder 
konstant screening og overvågning af 
komplekst strukturerede finansielle 
transaktioner som omhandlet i artikel 
449b (ny) i forordning (EU) nr. 575/2013 
med henblik på at identificere 
transaktioner, der er struktureret til 
potentielt at producere betydelige 
skattefordele.

De underretter Kommissionen om enhver 
transaktion, der er identificeret således, at 
den udgør en risiko for betydelige 
skattefordele.

Or. en

Ændringsforslag 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

Som undtagelse finder kravene i første 
afsnit for små og ikke-komplekse 
institutter som defineret i artikel 430a i 
forordning (EU) nr. 575/2013, kun 
anvendelse, hvis den kompetente 
myndighed giver en begrundet udtalelse 
om, at de interne systemer er ikke 
tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 249
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
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deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter, eller hvor instituttet oplever et stort 
fald i nettorenteindtægterne som følge af 
en pludselig og uventet renteændring som 
anført i en af de to stødscenarier i 
forbindelse med tilsyn, der anvendes på 
rentesatser.

Or. en

Ændringsforslag 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der 
kræves større opmærksomhed fra 
kompetente myndigheder, når der er tale 
om institutter, hvor den økonomiske værdi 
af deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 
1, falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

Or. en

Begrundelse

Automatisitet er ikke ønskeligt. I stedet bør der, hvis instituttet overtræder tærsklen på 15 %, 
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være en diskussion mellem instituttet og dets kompetente myndighed.

Ændringsforslag 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. I tilfælde 
af en nedgang i den økonomiske værdi af 
kapitalgrundlaget som omhandlet i artikel 
84, stk. 1 med mere end 15 % af 
kernekapitalen som følge af en pludselig 
og uventet ændring i rentesatserne som 
anført i et af de seks stødscenarier i 
forbindelse med tilsyn, som finder 
anvendelse på renter, vurderer 
tilsynsmyndigheden de risici, der følger af 
denne nedgang.

Or. en

Begrundelse

I Baselkomitéen for Banktilsyns (BCBS) rammer er der ingen automatiske tilsynsmæssige 
konsekvenser baseret på resultatet af Standard Outlier Test (SOT). Standardstødet er kun 
beregnet til at identificere potentielle store udsving og, hvis det er relevant, udløse en øget 
opmærksomhed fra tilsynsmyndighederne i deres analyse af renterisikoen i instituttets 
bankbog (IRRBB).

Ændringsforslag 252
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der kan 
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 20 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsforanstaltninger bør ikke automatisk træffes, hvis den kompetente myndighed er af den 
opfattelse, at instituttet forvalter renterisikoen i et tilstrækkeligt omfang.

Ændringsforslag 253
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der kan
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
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kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

Or. en

Ændringsforslag 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der skal
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

5. Den kontrol og vurdering, der 
foretages af de kompetente myndigheder, 
omfatter institutternes eksponering for 
renterisici som følge af 
ikkehandelsmæssige aktiviteter. Der kan
mindst kræves iværksat 
tilsynsforanstaltninger, når der er tale om 
institutter, hvor den økonomiske værdi af 
deres kapitalgrundlag, jf. artikel 84, stk. 1, 
falder med mere end 15 % af deres 
kernekapital som følge af en pludselig og 
uventet ændring i rentesatserne som anført 
i et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter.

Or. en

Begrundelse

Baselkomitéen har erkendt, at renterisikoen i bankbogen (IRRBB) ikke kan løses ved en alle-
passer-til-den-samme søjle 1-tilgang. I stedet anbefaler den, at der anvendes en sag-til-sag 
søjle 2-tilgang til tilsyn af renterisikoen.

Ændringsforslag 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere følgende for 
så vidt angår stk. 5:

udgår

(a) seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på 
renter for hver valuta

(b) fælles modellerings- og 
parameterantagelser, som institutter skal 
anvende i deres beregning af den 
økonomiske værdi af deres 
kapitalgrundlag i henhold til stk. 5

(c) om tilsynsforanstaltninger også 
skal kræves iværksat i tilfælde af et fald i 
instituttets nettorenteindtægt, jf. artikel 
84, stk. 1, som følge af potentielle 
renteændringer.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [et år efter 
direktivets ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 256
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5a – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere følgende for så 
vidt angår stk. 5:

EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, i 
overensstemmelse med internationale 
standarder, med henblik på at præcisere 
følgende for så vidt angår stk. 5:

Or. en

Ændringsforslag 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5a – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, som finder anvendelse på renter 
for hver valuta

(a) seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, herunder to parallelscenarier,
som finder anvendelse på renter for alle 
væsentlige valutaer Disse scenarier bør 
fastsættes på et niveau, der reflekterer 
15 % af kernekapitaltærkslen, der 
henvises til i stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Kalibrering af tilsynsrentestødscenarier bør omhyggeligt laves for at være i 
overensstemmelse med Standard Outlier Test (SOT) tærsklen, der allerede er låst til 15 %.

Ændringsforslag 258
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5a – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fælles modellerings- og 
parameterantagelser, som institutter skal 
anvende i deres beregning af den 
økonomiske værdi af deres kapitalgrundlag 
i henhold til stk. 5

(b) fælles modellerings- og 
parameterantagelser, herunder 
adfærdsantagelser, som institutter skal 
anvende i deres beregning af den 
økonomiske værdi af deres kapitalgrundlag 
i henhold til stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) om tilsynsforanstaltninger også 
skal kræves iværksat i tilfælde af et fald i 
instituttets nettorenteindtægt, jf. artikel 
84, stk. 1, som følge af potentielle 
renteændringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er risikoen for tab, der skal dækkes, og ikke risikoen for naturlige udsving i indtægter.

Ændringsforslag 260
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 5a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) om tilsynsforanstaltninger også (c) fælles modellerings- og 
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skal kræves iværksat i tilfælde af et fald i 
instituttets nettorenteindtægt, jf. artikel 84, 
stk. 1, som følge af potentielle 
renteændringer.

parameterantagelser, herunder 
adfærdsantagelser, som institutterne skal 
anvende i deres beregninger af
nettorenteindtægterne og angive, hvad der 
udgør et stort fald i henhold til stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c a) (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 7 a (ny) og 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c a) følgende indsættes som stk. 7a og 
7b:

7 a. For så vidt angår litra ja) og 
artikel 448a i forordning (EU) nr. 
575/2013 skal EBA udstede retningslinjer 
i overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010 senest den 
1. juni 2020 for at præcisere nærmere 
oplysninger om tilsynskontrollen og 
vurderingsprocessen vedrørende 
integration af ESG-faktorer og risici, 
herunder risici forbundet med afskrivning 
af aktiver grundet lovændring. 
Vurderingsprocessen skal i givet fald 
integrere specifikke kvalitative og 
kvantitative kriterier og målinger til 
vurdering af, om institutternes 
overordnede forretningsstrategi og 
investeringspolitik er i overensstemmelse 
med Paris-målene og EU-relaterede ESG-
mål.

7b. Under hensyntagen til de 
erfaringer, der er opnået ved anvendelsen 
af retningslinjerne i stk. 7a, udarbejder 
EBA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til udvikling af en 
metodologisk standard til identificering og 
måling af bæredygtighedsrisici og 
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faktorer inden for 
kapitalkravsbestemmelserne ved at bygge 
på klart påviste risici. EBA forelægger 
disse udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. juli 2022. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage de i 
første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 262
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c a) (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c a) Følgende stk. 7a indsættes:

"7 a. I overensstemmelse med den 
proportionale anvendelse af 
bestemmelserne i dette direktiv og 
forordning (EU) nr. 575/2013 skal de 
kompetente myndigheder inden for 
rammerne af tilsynskontrollen og 
vurderingen detaljeret skitsere, hvordan 
de tager hensyn til størrelsen og omfanget 
af et instituts aktiviteter såvel som 
kompleksiteten af de risici, der opstår som 
følge af instituttets forretningsmodel.”

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger vigtigheden af proportionalitetsprincippet i forbindelse 
med tilsynskontrollen og vurderingsprocessen.
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Ændringsforslag 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra c a) (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – stk. 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c b) Følgende indsættes som stk. 7c:

7 c. Med henblik på stk. 3 c (ny) 
udsteder EBA inden den 1. juni 2021 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
med henblik på at specificere kvalitative 
og kvantitative kriterier og beregninger til 
identifikation af transaktioner, der er 
struktureret til potentielt at producere 
betydelige skattefordele.

Under hensyntagen til de erfaringer, der 
er opnået ved anvendelsen af 
retningslinjerne i afsnit 1, udarbejder 
EBA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til udvikling af en 
metodologisk standard til identificering af 
transaktioner, der er struktureret til 
potentielt at producere betydelige 
skattefordele.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. juli 2022. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i afsnit 2 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 99 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I artikel 99, stk. 2, udgår litra b). udgår

Or. en

Ændringsforslag 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 102 – stk. 1 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(19 a) Artikel 102, litra a) affattes 
således:

(a) instituttet opfylder ikke kravene i 
dette direktiv eller forordning (EU) 
nr. 575/2013

"(a) instituttet opfylder ikke kravene i 
dette direktiv, herunder artikel 104, litra 
b), eller forordning (EU) nr. 575/2013

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Ændringsforslag 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1– stk. 1 – nr. 19 b (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 102 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(19 b) Artikel 102, litra b) affattes 
således:

(b) de kompetente myndigheder har 
dokumentation for, at instituttet 

"(b) de kompetente myndigheder har 
dokumentation for, at instituttet 
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sandsynligvis vil overtræde kravene i dette 
direktiv eller forordning (EU) nr. 575/2013 
inden for de følgende 12 måneder.

sandsynligvis vil overtræde kravene i dette 
direktiv, herunder artikel 104, litra b), 
eller forordning (EU) nr. 575/2013 inden 
for de følgende 12 måneder.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Ændringsforslag 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Artikel 103 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Artikel 103 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 103 udgår ikke, da den tillader anvendelse af proportionalitetsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 269
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Artikel 103 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 270
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Artikel 103 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på artikel 97, artikel 
98, stk. 4, artikel 101, stk. 4, og artikel 102 
samt anvendelsen af forordning (EU) nr. 
575/2013 har de kompetente myndigheder 
mindst følgende beføjelser:

1. Med henblik på artikel 92, stk. 2, 
litra b), artikel 97, artikel 98, stk. 4, artikel 
101, stk. 4, og artikel 102 samt 
anvendelsen af forordning (EU) nr. 
575/2013 har de kompetente myndigheder 



AM\1144242DA.docx 153/174 PE616.798v01-00

DA

mindst følgende beføjelser:

Or. en

Ændringsforslag 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at stille krav om, at institutterne har 
et kapitalgrundlag, der er større end 
kravene fastsat i forordning (EU) nr. 
575/2013, på de betingelser, der er fastsat i 
artikel 104a

(a) at stille krav om, at institutterne har 
et kapitalgrundlag, der er større end 
kravene fastsat i forordning (EU) nr. 
575/2013, på de betingelser, der er fastsat i 
artikel 104a og artikel 104b

Or. en

Ændringsforslag 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at stille krav om, at institutterne 
forelægger en plan for fornyet opfyldelse 
af tilsynskravene i dette direktiv og 
forordning (EU) nr. 575/2013, og fastsætte 
en frist for dens gennemførelse, herunder 
forbedringer af den pågældende plan med 
hensyn til anvendelsesområde og frist

(c) at stille krav om, at institutterne 
forelægger en plan for fornyet opfyldelse 
af tilsynskravene i dette direktiv og 
forordning (EU) nr. 575/2013, og fastsætte 
en frist, der ikke må overstige et år for 
dens gennemførelse, herunder forbedringer 
af den pågældende plan med hensyn til 
anvendelsesområde og frist 

Or. en
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Ændringsforslag 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at stille krav om, at institutterne 
anvender en specifik nedskrivningspolitik 
eller behandling af aktiver for så vidt angår 
kapitalgrundlagskravene

(d) at kræve, at institutter anvender en 
specifik nedskrivningspolitik eller 
behandling af aktiver eller 
ikkebalanceførte poster i form af 
kapitalgrundlagskrav eller, når den 
gældende regnskabsramme muliggør 
fleksibilitet i udvælgelsen af politikker 
eller kræver subjektive estimater og den 
specifikke gennemførelse valgt af 
instituttet er ikke passende eller 
tilstrækkeligt fornuftig fra et 
tilsynsmæssigt synspunkt til at kræve, at 
institutter kun anvender specifikke 
bestemmelser, fradrag eller filtre til 
beregning af kapitalgrundlag

Or. en

Ændringsforslag 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) at stille krav om, at institutterne 
begrænser variabel aflønning som en 
procentdel af nettoindkomsten, når dette er 
uforeneligt med opretholdelsen af et sundt 
kapitalgrundlag

(g) at stille krav om, at institutterne 
begrænser variabel aflønning som en 
procentdel af nettoindkomsten, når dette er 
uforeneligt med opretholdelsen af et sundt 
kapitalgrundlag og at kræve, at 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
overholder de retningslinjer, der er 
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udstedt af EBA, om kønsneutrale 
aflønningspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 276
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) at stille yderligere oplysningskrav 
alene på et ad hoc-grundlag.

(l) at stille yderligere oplysningskrav 
til institutter, der er udsat for lignende 
risici og kompetente myndigheder kan 
anvende de beføjelser, der er omhandlet i 
første afsnit, med undtagelse af litra a) og 
k) til disse institutter på samme eller 
identiske måde, hvor medlemsstaten har 
givet den kompetente myndighed den 
retlige beføjelse til at gøre dette.

Or. en

Ændringsforslag 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) at stille yderligere oplysningskrav 
alene på et ad hoc-grundlag.

(l) at stille yderligere oplysningskrav

Or. en
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Ændringsforslag 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår stk. 1, litra j), kan de 
kompetente myndigheder kun stille krav 
om yderligere eller hyppigere rapportering 
til institutter, såfremt de oplysninger, der 
skal rapporteres, ikke er overlappende, og
en af følgende betingelser er opfyldt:

Med henblik på stk. 1, litra j), skal de 
kompetente myndigheder indføre 
yderligere eller hyppigere 
rapporteringskrav for institutter, i det 
mindste hvis en af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) de yderligere oplysninger er 
nødvendige i hele perioden for instituttets 
tilsynsprogram som omhandlet i artikel 99.

(c) de yderligere oplysninger er 
nødvendige i hele perioden for instituttets 
tilsynsprogram som omhandlet i artikel 99, 
eller med henblik på tilsynskontrollen og 
vurderingsprocessen som omhandlet i 
artikel 97

Or. en

Ændringsforslag 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der kan kræves fra 
institutter, anses for overlappende, jf. 
første afsnit, såfremt de samme eller 
væsentligt de samme oplysninger allerede 
er tilgængelige for den kompetente 
myndighed, kan produceres af den 
kompetente myndighed eller fremskaffes 
på anden måde end ved at stille krav om 
rapportering til instituttet. Såfremt 
oplysninger er tilgængelige for den 
kompetente myndighed i et andet format 
eller en anden detaljeringsgrad end de 
yderligere oplysninger, som skal 
rapporteres, stiller den kompetente 
myndighed ikke krav om de yderligere 
oplysninger, hvis det andet format eller 
den anden detaljeringsgrad ikke 
forhindrer den i at udarbejde oplysninger, 
som i det væsentlige er de samme.;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 281
Roberto Gualtieri

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller kun 
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), såfremt de på 
grundlag af kontrollerne ifølge artikel 97 
og 101 konstaterer en af følgende 
situationer for et enkelt institut:

De kompetente myndigheder stiller kun 
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a) under de 
omstændigheder, hvor de på grundlag af 
kontrollerne ifølge artikel 97 og 101 
konstaterer en af følgende situationer for et 
enkelt institut:

Or. en
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Ændringsforslag 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller kun
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), såfremt de på 
grundlag af kontrollerne ifølge artikel 97 
og 101 konstaterer en af følgende 
situationer for et enkelt institut:

De kompetente myndigheder stiller kravet 
om yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 
104, stk. 1, litra a), i det mindste hvor de 
på grundlag af kontrollerne ifølge artikel 
97 og 101 konstaterer en af følgende 
situationer for et enkelt institut: 

Or. en

Ændringsforslag 283
Marco Valli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller kun
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), såfremt de på 
grundlag af kontrollerne ifølge artikel 97 
og 101 konstaterer en af følgende 
situationer for et enkelt institut:

De kompetente myndigheder stiller kravet 
om yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 
104, stk. 1, litra a), såfremt de på grundlag 
af kontrollerne ifølge artikel 97 og 101 
konstaterer en af følgende situationer for et 
enkelt institut:

Or. en

Ændringsforslag 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller kun
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), såfremt de på 
grundlag af kontrollerne ifølge artikel 97 
og 101 konstaterer en af følgende 
situationer for et enkelt institut:

De kompetente myndigheder stiller kravet 
om yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 
104, stk. 1, litra a), såfremt de på grundlag 
af kontrollerne ifølge artikel 97 og 101 
konstaterer en af følgende situationer for et 
enkelt institut:

Or. en

Ændringsforslag 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) instituttet har nået en størrelse og 
et niveau af kompleksitet, således at dets 
konkurs ville medføre betydelige 
forstyrrelser i økonomien i medlemsstaten 
eller dele heraf

Or. en

Ændringsforslag 286
Roberto Gualtieri

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) instituttet opfylder ikke kravene i 
artikel 73 og 74 i dette direktiv eller i 
artikel 393 i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og anvendelsen af andre foranstaltninger 
alene vil sandsynligvis ikke forbedre 

(b) instituttet opfylder ikke kravene i 
artikel 73 og 74 i dette direktiv eller i 
artikel 393 i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og anvendelsen af andre administrative 
foranstaltninger alene vil måske ikke være
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ordningerne, processerne, mekanismerne 
og strategierne tilstrækkeligt inden for et 
passende tidsrum

nok til at forbedre ordningerne, 
processerne, mekanismerne og strategierne 
tilstrækkeligt inden for et passende tidsrum

Or. en

Ændringsforslag 287
Marco Valli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) instituttet opfylder ikke kravene i 
artikel 73 og 74 i dette direktiv eller i 
artikel 393 i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og anvendelsen af andre foranstaltninger 
alene vil sandsynligvis ikke forbedre 
ordningerne, processerne, mekanismerne 
og strategierne tilstrækkeligt inden for et 
passende tidsrum

(b) instituttet opfylder ikke kravene i 
artikel 73 og 74 i dette direktiv eller i 
artikel 393 i forordning (EU) nr. 575/2013, 
og det er usandsynligt, at andre 
tilsynsforanstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at sikre overholdelse af 
disse krav inden for et passende tidsrum

Or. en

Ændringsforslag 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller ikke 
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), for at dække 
makroprudentielle eller systemiske risici.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller ikke 
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), for at dække 
makroprudentielle eller systemiske risici.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 290
Marco Valli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder stiller ikke
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
artikel 104, stk. 1, litra a), for at dække 
makroprudentielle eller systemiske risici.

De kompetente myndigheder pålægger 
kravet om supplerende kapitalgrundlag 
som omhandlet i artikel 104, stk. 1, litra a) 
for at dække systemiske risici som følge af 
eksponering for illikvide finansielle 
aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a - stk. 2 - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår stk. 1, litra a), anses risici 
eller risikoelementer kun for ikke at være 
omfattet eller for ikke at være tilstrækkeligt
omfattet af kapitalgrundlagskravene i 
tredje, fjerde, femte og syvende del af 
forordning (EU) nr. 575/2013, såfremt den 
størrelse, type og fordeling af kapital, der 
anses for passende af den kompetente 
myndighed efter tilsynskontrollen af den 
vurdering, som instituttet har gennemført i 
overensstemmelse med artikel 73, første 
afsnit, er højere end instituttets 
kapitalgrundlagskrav, jf. tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

For så vidt angår stk. 1, litra a), anses risici 
eller risikoelementer for ikke at være 
omfattet eller for ikke at være tilstrækkeligt 
omfattet af kapitalgrundlagskravene i 
tredje, fjerde, femte og syvende del af 
forordning (EU) nr. 575/2013, såfremt den 
størrelse, type og fordeling af kapital, der 
anses for passende af den kompetente 
myndighed efter tilsynskontrollen af den 
vurdering, som instituttet har gennemført i 
overensstemmelse med artikel 73, første 
afsnit, er højere end instituttets 
kapitalgrundlagskrav, jf. tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår stk. 1, litra a), anses risici 
eller risikoelementer kun for ikke at være 
omfattet eller for ikke at være 
tilstrækkeligt omfattet af 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013, såfremt den størrelse, type og 
fordeling af kapital, der anses for passende 
af den kompetente myndighed efter 
tilsynskontrollen af den vurdering, som 
instituttet har gennemført i 
overensstemmelse med artikel 73, første 
afsnit, er højere end instituttets 
kapitalgrundlagskrav, jf. tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

For så vidt angår stk. 1, litra a), anses risici 
eller risikoelementer kun for ikke at være 
omfattet af kapitalgrundlagskravene i 
tredje, fjerde, femte og syvende del af 
forordning (EU) nr. 575/2013, såfremt den 
størrelse, type og fordeling af kapital, der 
anses for passende af den kompetente 
myndighed efter tilsynskontrollen af den 
vurdering, som instituttet har gennemført i 
overensstemmelse med artikel 73, første 
afsnit, er højere end instituttets 
kapitalgrundlagskrav, jf. tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.
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Or. en

Begrundelse

I artikel 104a, stk. 1, indfører forslaget til revision af CRD 5 præciseringer af omfanget af 
den virksomhedsspecifikke situation, som kan begrunde en P2R. Omfanget forbliver bredt, 
men nogle eksplicitte undtagelser er velkomne. Nærmere bestemt kan det ikke bruges til at 
vende politiske valg, der er vedtaget i niveau 1-teksten. Den nuværende udformning af artikel 
104a, stk. 2, giver tilsynsmyndigheden mulighed for at anvende P2R til at tilsidesætte 
overgangsordninger, men også søjle 1-undtagelser og eksponeringer underlagt en 0 % 
risikovægt under søjle 1-rammen.

Ændringsforslag 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, 
som ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette kan omfatte 
risici eller risikoelementer, som 
udtrykkeligt er udelukket fra 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 294
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 a – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette kan omfatte 
risici eller risikoelementer, som 
udtrykkeligt er udelukket fra 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

For så vidt angår første afsnit, kan 
kompetente myndigheder anse risici eller 
risikoelementer som ikke værende 
omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013, 
hvis de udtrykkeligt er fritaget fra 
behandlingen i kapitalgrundlagskravene i 
tredje, fjerde, femte og syvende del i denne 
forordning eller ikke er omfattet af denne.

Risici eller risikokomponenter, der skal 
anses som ikke tilstrækkeligt at være 
omfattet af denne forordning, kan 
indeholde risici eller risikokomponenter, 
der på trods af opfyldelsen af de gældende 
krav i tredje, fjerde, femte og syvende del i 
forordning (EU) nr. 575/2013 potentielt 
set undervurderes.

For så vidt angår første afsnit, omfatter
kapitalen, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
ikke er eller ikke tilstrækkeligt er omfattet
af kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal klarlægge artikel 104a, stk. 1, litra a) for at præcisere, hvilke 
risici eller elementer af risici der skal anses for ikke at være dækket eller ikke tilstrækkeligt 
dækket af forordning (EU) nr. 575/2013.

Ændringsforslag 295
Marco Valli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette kan omfatte 
risici eller risikoelementer, som 
udtrykkeligt er udelukket fra 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapitalen, der anses for passende, alle 
væsentlige finansielle risici eller 
risikoelementer, som ikke er eller ikke 
tilstrækkeligt er omfattet af
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte, sjette og syvende del af forordning 
(EU) nr. 575/2013. Risici eller elementer 
af sådanne risici anses ikke for at være 
tilstrækkeligt dækket af 
kapitalgrundlagskravet i forordning (EU) 
nr. 575/2013, hvor disse risici opstår fra 
store eksponeringer i komplekse og stærkt 
illikvide finansielle aktiver, som 
sandsynligvis er undervurderet på grund 
af deres vanskelige værdiansættelse og 
brugen af en intern model, selv om de 
gældende krav i tredje, fjerde, femte, sjette 
og syvende del i forordning (EU) nr. 
575/2013 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Komplekse og illikvide finansielle instrumenter kan kun prissættes ved hjælp af komplekse 
interne modeller og er vanskelige at evaluere og afvikle, især under markedsbelastede 
forhold. Da de udgør en stor risiko for finansiel stabilitet, er der derfor behov for yderligere 
lovpligtig kapital for at sikre tilstrækkelige buffere.

Ændringsforslag 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
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ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette kan omfatte 
risici eller risikoelementer, som 
udtrykkeligt er udelukket fra 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav.

Or. en

Begrundelse

I artikel 104a, stk. 1, indfører forslaget til revision af CRD 5 præciseringer af omfanget af 
den virksomhedsspecifikke situation, som kan begrunde en P2R. Omfanget forbliver bredt, 
men nogle eksplicitte undtagelser er velkomne. Mere specifikt kan det ikke bruges til at vende 
politiske valg, der er vedtaget i niveau 1-teksten. Den nuværende udformning af artikel 104a, 
stk. 2 giver tilsynsmyndigheden muligheden for at anvende P2R til at tilsidesætte 
overgangsordninger, men også søjle 1-undtagelser og eksponeringer underlagt en 0 % 
risikovægt under søjle 1-rammen.

Ændringsforslag 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette kan omfatte 
risici eller risikoelementer, som 
udtrykkeligt er udelukket fra 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici for tab eller elementer af 
sådanne risici for tab, som ikke er 
underlagt et specifikt kapitalgrundlagskrav.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag ville give tilsynsmyndigheden beføjelse til at tilsidesætte lovgiverens 
vilje i strid med normhierarkiet ved at indføre kapitalkrav for risici, som lovgiveren 
udtrykkeligt har udelukket i niveau 1-loven. Forslaget bør derfor ændres for at fjerne 
muligheden for, at tilsynsmyndighederne behandler risici "udtrykkeligt udelukket" fra søjle 1.

Ændringsforslag 298
Roberto Gualtieri

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette kan omfatte
risici eller risikoelementer, som 
udtrykkeligt er udelukket fra 
kapitalgrundlagskravene i tredje, fjerde, 
femte og syvende del af forordning (EU) 
nr. 575/2013.

For så vidt angår første afsnit, omfatter 
kapital, der anses for passende, alle 
væsentlige risici eller risikoelementer, som 
ikke er underlagt et specifikt 
kapitalgrundlagskrav. Dette omfatter risici 
eller risikoelementer, som udtrykkeligt er 
udelukket fra kapitalgrundlagskravene i 
tredje, fjerde, femte og syvende del af 
forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Ændringsforslag 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Renterisici, der følger af positioner i 
forbindelse med ikkehandelsmæssige 
aktiviteter, anses kun for væsentlige, hvis 
den økonomiske værdi af kapitalgrundlaget 
falder med mere end 15 % af instituttets 

Hvis den økonomiske værdi af 
kapitalgrundlaget falder med mere end 15 
% af instituttets kernekapital som følge af 
et af de seks stødscenarier i forbindelse 
med tilsyn, jf. artikel 98, stk. 5, som finder 



PE616.798v01-00 168/174 AM\1144242DA.docx

DA

kernekapital som følge af et af de seks 
stødscenarier i forbindelse med tilsyn, jf. 
artikel 98, stk. 5, som finder anvendelse på 
renter eller andre tilfælde udpeget af EBA i 
henhold til artikel 98, stk. 5, litra c).

anvendelse på renter eller andre tilfælde 
udpeget af EBA i henhold til artikel 98, 
stk. 5, litra c), skal de kompetente 
myndigheder vurdere, om renterisici som 
følge af positioner i forbindelse med 
ikkehandelsmæssige aktiviteter, medfører 
risiko for tab og derfor betragtes som en 
væsentlig risiko

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ville give tilsynsmyndigheden beføjelse til at tilsidesætte lovgiverens 
vilje i strid med normhierarkiet ved at indføre kapitalkrav for risici, som lovgiveren 
udtrykkeligt har udelukket i niveau 1-loven. Forslaget bør derfor ændres for at fjerne 
muligheden for, at tilsynsmyndighederne behandler risici "udtrykkeligt udelukket" fra søjle 1.

Ændringsforslag 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Renterisici, der følger af positioner i 
forbindelse med ikkehandelsmæssige 
aktiviteter, anses kun for væsentlige, hvis 
den økonomiske værdi af kapitalgrundlaget 
falder med mere end 15 % af instituttets 
kernekapital som følge af et af de seks 
stødscenarier i forbindelse med tilsyn, jf. 
artikel 98, stk. 5, som finder anvendelse på 
renter eller andre tilfælde udpeget af EBA i 
henhold til artikel 98, stk. 5, litra c).

Renterisici, der følger af positioner i 
forbindelse med ikkehandelsmæssige 
aktiviteter, anses for væsentlige, især hvis 
den økonomiske værdi af kapitalgrundlaget 
falder med mere end 15 % af instituttets 
kernekapital som følge af et af de seks 
stødscenarier i forbindelse med tilsyn, jf. 
artikel 98, stk. 5, som finder anvendelse på 
renter eller andre tilfælde udpeget af EBA i 
henhold til artikel 98, stk. 5, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instituttet skal opfylde kravet om 
yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 104, 
stk. 1, litra a), med 
kapitalgrundlagsinstrumenter i henhold til 
følgende betingelser:

Den kompetente myndighed kræver, at 
institutterne opfylder yderligere 
kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 104, stk. 1, 
litra a), med kapitalgrundlagsinstrumenter i 
henhold til følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) De kompetente myndigheder kan 
kræve, at institutterne opfylder de 
yderligere kapitalkrav, der er omhandlet i 
artikel 104, stk. 1, litra a), med CET 1-
kapital.

Or. en

Ændringsforslag 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitalgrundlag, som bruges til at opfylde 
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 

Kapitalgrundlag, som bruges til at opfylde 
kravet om yderligere kapitalgrundlag, jf. 
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artikel 104, stk. 1, litra a), må ikke 
anvendes til at opfylde nogen af 
kapitalgrundlagskravene i artikel 92, stk. 1, 
litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 
575/2013 eller det kombinerede bufferkrav, 
jf. dette direktivs artikel 128, stk. 6.

artikel 104, stk. 1, litra a), må ikke 
anvendes til at opfylde nogen af 
kapitalgrundlagskravene i artikel 92, stk. 1, 
litra a), b), c) og d), i forordning (EU) nr. 
575/2013 eller det kombinerede bufferkrav, 
jf. dette direktivs artikel 128, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset andet afsnit må kapitalgrundlag, 
som bruges til at opfylde kravet om 
yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 104, 
stk. 1, litra a), som kompetente 
myndigheder har stillet for at afhjælpe 
risici eller risikoelementer, som ikke er 
tilstrækkeligt omfattet af artikel 92, stk. 1, 
litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
anvendes til at opfylde det kombinerede 
bufferkrav, jf. dette direktivs artikel 128, 
stk. 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed skal 
skriftligt over for hvert institut begrunde 

5. Den kompetente myndighed 
begrunder skriftligt over for hvert institut 
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beslutningen om at stille krav om 
yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 104, 
stk. 1, litra a), ved mindst at give en klar 
redegørelse for den udførlige vurdering af 
de elementer, der er omhandlet i stk. 1-4. 
Dette omfatter i det tilfælde, der er anført 
i stk. 1, litra d), en specifik begrundelse 
for, at retningslinjer for kapital ikke 
længere anses for tilstrækkelige.

beslutningen om at stille krav om 
yderligere kapitalgrundlag, jf. artikel 104, 
stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 306
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som angiver, hvordan risici og 
risikoelementer som omhandlet i stk. 2 
måles.

udgår

EBA sikrer, at udkastet til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
er forholdsmæssigt i lyset af:

(a) gennemførelsesbyrden for 
institutter og kompetente myndigheder og

(b) muligheden for, at det generelt 
højere niveau af kapitalkrav, som gælder, 
såfremt institutter ikke anvender interne 
modeller, kan begrunde indførelsen af 
lavere kapitalkrav, når risici og 
risikoelementer vurderes i henhold til stk. 
2.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [et år efter 
direktivets ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 6 omhandlede 
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reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som angiver, hvordan risici og 
risikoelementer som omhandlet i stk. 2 
måles.

udgår

EBA sikrer, at udkastet til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
er forholdsmæssigt i lyset af:

(a) gennemførelsesbyrden for 
institutter og kompetente myndigheder og

(b) muligheden for, at det generelt 
højere niveau af kapitalkrav, som gælder, 
såfremt institutter ikke anvender interne 
modeller, kan begrunde indførelsen af 
lavere kapitalkrav, når risici og 
risikoelementer vurderes i henhold til stk. 
2.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [et år efter 
direktivets ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 6 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som angiver, hvordan risici og 
risikoelementer som omhandlet i stk. 2 
måles.

udgår

EBA sikrer, at udkastet til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
er forholdsmæssigt i lyset af:

(a) gennemførelsesbyrden for 
institutter og kompetente myndigheder og

(b) muligheden for, at det generelt 
højere niveau af kapitalkrav, som gælder, 
såfremt institutter ikke anvender interne 
modeller, kan begrunde indførelsen af 
lavere kapitalkrav, når risici og 
risikoelementer vurderes i henhold til stk. 
2.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [et år efter 
direktivets ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 6 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som angiver, hvordan risici og 
risikoelementer som omhandlet i stk. 2 
måles.

udgår

EBA sikrer, at udkastet til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
er forholdsmæssigt i lyset af:

(a) gennemførelsesbyrden for
institutter og kompetente myndigheder og

(b) muligheden for, at det generelt 
højere niveau af kapitalkrav, som gælder, 
såfremt institutter ikke anvender interne 
modeller, kan begrunde indførelsen af 
lavere kapitalkrav, når risici og 
risikoelementer vurderes i henhold til stk. 
2.

EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [et år efter 
direktivets ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 6 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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