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Ändringsförslag 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU8 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/20139 antogs som svar på den 
finanskris som bröt ut 2007–2008. Dessa 
lagstiftningsåtgärder har avsevärt bidragit 
till att stärka unionens finansiella system 
och gjort instituten mer motståndskraftiga 
mot framtida chocker. Även om de var 
extremt omfattande tog dessa åtgärder inte 
itu med alla identifierade brister som 
påverkar instituten. Vissa av de 
ursprungligen föreslagna åtgärderna har 
också genomgått översynsklausuler eller 
har inte varit tillräckligt specificerade för 
att möjliggöra ett smidigt genomförande.

(1) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU8 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/20139 antogs som svar på den 
finanskris som bröt ut 2007–2008. Dessa 
lagstiftningsåtgärder har avsevärt bidragit 
till att stärka unionens finansiella system 
och gjort instituten mer motståndskraftiga 
mot framtida chocker. Även om de var 
extremt omfattande tog dessa åtgärder inte 
itu med alla identifierade brister som 
påverkar instituten. 
Insättningsverksamheten borde ha varit 
separat från bankernas mer riskfyllda 
verksamhet, dvs. handel för egen räkning 
eller annan högriskhandel borde ha 
flyttats till en separat enhet när de utgör 
en betydande del av bankens verksamhet. 
Om den riskfyllda verksamheten hade en 
egen enhet, skulle denna verksamhet inte 
längre stödjas av insättningar. Vissa av de 
ursprungligen föreslagna åtgärderna har 
också genomgått översynsklausuler eller 
har inte varit tillräckligt specificerade för 
att möjliggöra ett smidigt genomförande.

__________________ __________________

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 
338).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 
338).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag och om ändring av 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag och om ändring av 
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förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 
27.6.2013, s. 1).

förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 
27.6.2013, s. 1).

Or. fi

Ändringsförslag 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En av de viktigaste lärdomarna 
från finanskrisen i Europa var att den 
institutionella och politiska ramen var 
otillräcklig för att förhindra och hantera 
obalanser inom EU. Mot bakgrund av den 
senaste tidens institutionella utveckling i 
EU krävs en omfattande översyn av den 
politiska ramen för makrotillsyn. Det är 
viktigt att förbättra
samordningsmekanismen mellan 
myndigheterna, förenkla aktiveringen av 
de politiska makrotillsynsverktygen och 
bredda verktygslådan för makrotillsyn för 
att säkerställa att myndigheterna snabbt 
och effektivt kan hantera systemrisker. 
Lagstiftningsändringarna bör bland 
annat omfatta en översyn av 
makrotillsynsmyndigheterna respektive 
befogenheter på nationell nivå och EU-
nivå för att bättra avgränsa deras ansvar 
inom områdena riskbedömning och 
beslutsfattande, inbegripet samordnings-
och anmälningsförfarandena mellan 
myndigheterna. Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB) bör spela en 
central roll i samordningen av 
makrotillsynsåtgärder och i överföringen 
av information om planerade 
makrotillsynsåtgärder i medlemsstaterna, 
särskilt genom att offentliggöra antagna 
makrotillsynsåtgärder på sin webbplats 
och genom informationsutbyte mellan 
myndigheterna efter anmälningar av 
planerade makrotillsynsåtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 50
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Reglering och tillsyn av ett 
kreditinstitut samt tillhörande 
kapitalbaskrav och 
rapporteringsskyldigheter bör även 
fortsättningsvis endast utgå från ett 
kreditinstituts underliggande risk. Detta 
utesluter att irrelevanta kriterier såsom 
miljö- eller socialpolitiska överväganden 
beaktas vid fastställandet av 
kapitalbaskraven samt tillhörande 
rapporteringsskyldigheter på dessa 
områden.

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Principen om att män och kvinnor 
ska ha lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete fastställs i artikel 157 i EUF-
fördraget. Denna princip måste tillämpas 
konsekvent av kreditinstitut och 
värdepappersföretag. De bör därför visa 
att de har en könsneutral 
ersättningspolicy.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Krav på kapitalbastillägg som 
föreskrivs av behöriga myndigheter bör 
fastställas i förhållande till ett instituts 
specifika situation och vederbörligen 
motiveras. Dessa krav bör inte användas 
för att hantera makrotillsynsrisker och 
bör i rangordningen av kapitalbaskrav 
placeras över minimikraven på kapitalbas 
och under det kombinerade buffertkravet.

(9) Krav på kapitalbastillägg som 
föreskrivs av behöriga myndigheter bör 
fastställas i förhållande till ett instituts 
specifika situation och vederbörligen 
motiveras. Dessa krav bör i rangordningen 
av kapitalbaskrav placeras över 
minimikraven på kapitalbas och under det 
kombinerade buffertkravet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Välkapitaliserade institut stöder 
ekonomisk tillväxt i stället för att hindra 
den. En betydande riskminskning kan 
endast uppnås när instituten inte kan 
utgöra systemhot mot ekonomierna i 
unionen eller medlemsstaterna, och när 
avveckling under ordnade former är 
möjlig utan att samhället får bära 
förlusterna. Det är därför lämpligt att öka 
kapitalbuffertarna för institut som är 
klassificerade som andra systemviktiga 
institut och globala systemviktiga institut, 
så att eventuella förluster som kan uppstå 
kan absorberas av ägarna av sådana 
institut.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Utöver kapitalbuffertarna bör 
risker som är kopplade till institutets grad 
av systemrelevans också beaktas vid 
beräkningen av bruttosoliditetsgraden i 
enlighet med Baselkommitténs beslut om 
en buffert för globala systemviktiga 
banker. Därför bör en justering av 
bruttosoliditetsgraden för globala 
systemviktiga institut införas, som bör 
fastställas till 50 % av ett globalt 
systemviktigt instituts riskvägda högre 
förlustabsorptionskrav.

Or. en

Motivering

Baselkommittén har lagt fram sin slutliga vägledning om bruttosoliditetsgraden för globala 
systemviktiga institut. Den föreslår ett extra bruttosoliditetskrav för globala systemviktiga 
institut men inte för andra systemviktiga institut. Det finns inget skäl för EU att utvidga 
Baselkraven mer än vad som enats om i Basel eftersom EU generellt sett har varit en stark 
förespråkare av riskbaserade krav snarare än trubbiga bruttosoliditetskrav.

Ändringsförslag 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Instituten bedriver sin verksamhet 
enligt en rad lagstadgade krav och 
standarder, som syftar till att säkerställa 
skydd av privatkunder och konsumenter, 
lika villkor på den inre marknaden, skydd 
av de mänskliga rättigheterna, 
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skatterättvisa och undvikande av 
penningtvätt. Bristande efterlevnad av 
dessa krav och standarder från institutens 
sida får allvarliga konsekvenser för 
samhället, men kan även påverka 
institutens kapitalkrav och eventuellt den 
finansiella stabiliteten i stort. Det är 
därför nödvändigt att urskilja beteende 
som en särskild och viktig parameter i 
verksamhetsrisken, och se till att institut 
och behöriga myndigheter identifierar, 
utvärderar och övervakar denna risk på 
lämpligt sätt i samband med institutets 
interna kapital. De myndigheter som 
övervakar verksamhetsutövande, 
bekämpning av penningtvätt, konsument-
och konkurrenslagstiftning och annan 
lagstiftning bör dessutom snabbt 
informera de behöriga myndigheter som 
ansvarar för tillsynen om utredningar av 
försummelser från institutens sida.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att urskilja försummelser som en särskilt viktig parameter i 
verksamhetsrisken. Därför vill vi lägga till en ny artikel 85a om verksamhetsrisker.

Ändringsförslag 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Många institut visade sig vara 
allvarligt underkapitaliserade inför 
finanskrisen. Tio år senare kvarstår 
betydande farhågor om tillförlitligheten 
och de alltför varierande interna metoder 
som instituten tillämpar för att fastställa 
kapitalkrav för en rad olika marknader.
Exponeringen för kreditrisker är 
dessutom fortsatt stor, vilket bland andra 
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Baselkommittén, ECB:s tillsynsnämnd 
och EBA har tagit upp i sina 
riktmärkningsprocesser i enlighet med 
artikel 78 i detta direktiv. Det är ytterst 
viktigt för det finansiella systemets 
stabilitet och institutens trovärdighet hos 
tillsynsmyndigheter, investerare, kunder, 
motparter och allmänheten att åtgärder 
vidtas så snabbt som möjligt för att 
hantera dessa problem. Myndigheterna 
bör ges uttryckliga befogenheter att vidta 
korrigerande åtgärder enligt detta 
direktiv, till exempel att tillämpa 
multiplikatorer på modellresultat, införa 
standardiserade lägsta gränser för 
modellerna, förbjuda ändringar av 
modellerna samt offentliggöra 
skillnaderna mellan standardiserade och 
interna metoder för samma exponeringar 
i ett sådant steg. Myndigheterna bör ges 
uttryckliga befogenheter att vidta 
korrigerande åtgärder enligt detta 
direktiv, till exempel att tillämpa 
multiplikatorer på modellresultat, införa 
standardiserade lägsta gränser för 
modellerna, förbjuda ändringar av 
modellerna samt offentliggöra 
skillnaderna mellan standardiserade och 
interna metoder för samma exponeringar 
i ett sådant steg. På medellång sikt bör 
dock hela regelverket för kapitalkrav 
reformeras för att säkerställa att det finns 
trovärdiga säkerhetsmekanismer i 
tillsynen både för in- och utdata i 
institutens interna modeller för alla risker 
som omfattas av interna metoder, och vid 
behov, helt ta bort möjligheten till interna 
metoder om det finns få eller inga orsaker 
att anse att en intern strategi är bättre än 
en standardiserad strategi. Kommissionen 
bör därför så snart som möjligt överväga 
lagstiftningsförslag för att införa sådana 
skyddsåtgärder. Förslagen bör vid behov 
och om så är lämpligt göra det möjligt att 
allteftersom integrera utveckling av 
internationella standarder på detta 
område.

Or. en



PE616.798v01-00 10/175 AM\1144242SV.docx

SV

Ändringsförslag 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att vägleda behöriga 
myndigheter i att identifiera situationer 
där institutsspecifikt kapitaltillägg bör 
krävas, bör kommissionen ges befogenhet 
att anta tekniska tillsynsstandarder i fråga 
om hur risker eller riskelement som inte 
täcks av eller inte i tillräcklig omfattning 
täcks av de kapitalbaskrav som anges i 
förordning (EU) nr 575/2013 bör mätas, 
med hjälp av delegerade akter enligt
artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1093/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/138/EG (Solvens II), genom 
vilket de regler som gäller för försäkrings-
och återförsäkringsföretag 
harmoniserades, hade, i strävan mot det 
grundläggande målet att stabilisera 
marknaderna, ändringar införts som 
syftade till att åstadkomma finansiell 
stabilitet och rättvisa. Förekomsten, i 
medlemsstaterna, av försäkringsföretag 
med börsnoterade aktier på en reglerad 
marknad, under medlemsstaternas 
behöriga tillsynsmyndigheters kontroll, 
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som utför försäkringsverksamhet enligt 
en affärsmodell med låg risk som innebär 
ett måttligt utnyttjande av en finansiell
hävstång (inte högre än fem gånger), en 
lågriskattityd till investeringar och en hög 
procentandel av vinster som härrör från 
den centrala försäkringsverksamheten, 
bör dock beaktas. Sådana företag har 
därför en mer begränsad riskprofil 
jämfört med liknande institut som 
tillämpar många olika affärsmodeller, 
även med finansiellt innehåll. Det har 
noterats att, i Europeiska unionen, har 
försäkringar haft mindre exponering mot 
systemrisker, även tack vare en mer 
försiktig investeringspolicy, och att 
effekterna av finans- och 
marknadskrisen, efter 2008, som ledde till 
en försämring av finansiella instituts 
resultaträkningar, inte i väsentlig grad 
påverkade försäkringsföretag, som 
generellt förblev positiva, med relativt 
stabila vinstmarginaler. En sådan 
stabilitet har återspeglats av 
försäkringsföretags börsnoterade aktiers 
utveckling på aktiemarknaden på senare 
tid på reglerade marknader i Europeiska 
unionen som, jämfört med finansiella 
institut, även inom ramen för en allmän 
nedåtgående trend på marknaderna efter 
2008, väsentligen har minskat den 
nedåtgående trenden för aktievärde. Icke 
kontrollerande innehav i sådana 
försäkringsföretag med verksamhet i 
enlighet med en affärsmodell med låg 
finansiell risk, kan därför likställas med 
andra aktie-/industriinnehav, och 
följaktligen med den specifika disciplinen 
vad gäller avdrag av poster från 
kärnprimärkapital, som sörjs för av 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
med avseende på andra industriföretag.

Or. en

Ändringsförslag 59
Thierry Cornillet
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Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Centralbanks- och 
tillsynscheferna, som fungerar som 
tillsynsorgan för Baselkommittén för 
banktillsyn, gav den 7 december 2017 sitt 
stöd till ett åtgärdspaket för att stärka 
Basel III-ramverket. Genom detta 
åtgärdspaket granskas metoderna för att 
beräkna riskvägda exponeringsbelopp för 
kreditrisk, operativ risk samt 
kapitalbaskrav för justering av risker i 
kreditvärderingen och en samlad lägsta 
resultatgräns införs. Enligt åtgärderna 
granskas också mätningen av 
bruttosolidetsgrad och en ny 
bruttosolidetsbuffert införs för globala 
systemviktiga institut. Bestämmelserna i 
det slutförda Basel II-ramverket bör i 
sinom tid införlivas i förordning (EU) nr 
575/2013 i syfte att stärka 
riskkänsligheten hos kapitalkrav för 
banker som tillämpar standardiserade 
metoder och minska variationen i 
riskvägda exponeringsbelopp, särskilt för 
banker som tillämpar interna eller 
avancerade metoder. En anpassning till 
dessa nya regler bör också bidra till att 
skapa lika villkor på internationell nivå 
för EU-institut som är verksamma utanför 
unionen. För att säkerställa att 
genomförandet av åtgärdspaketet i EU 
inte får negativa följder för banksektorn 
eller finansieringen av ekonomin, och att 
de särskilda egenskaperna hos EU:s 
banksektor beaktas på lämpligt sätt, bör 
EBA så snart som möjligt utföra en 
omfattande konsekvensbedömning och 
informera kommissionen om resultaten 
innan några lagstiftningsförslag läggs 
fram.

Or. en
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Motivering

Med tanke på att många parametrar fortfarande utvecklas är det viktigt att EBA så snart som 
möjligt börjar titta på Baselkommitténs förslag. Det är viktigt att så snabbt som möjligt 
omvandla dessa förslag till EU-lagstiftning för att stärka stabiliteten och se till att EU:s 
banker blir bättre rustade inför den globala konkurrensen, samtidigt som de finansierar 
ekonomin.

Ändringsförslag 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led a – led -1 (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Inledningen till artikel 2.5 ska 
ändras på följande sätt:

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
följande:

Detta direktiv ska inte tillämpas på endast
följande:

Or. en

Motivering

En stabil och uttömmande förteckning över undantagna institut är lämpligare.

Ändringsförslag 61
Alfred Sant

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led a – led 2a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 24a:

”24a. I Malta, ”Malta Development 
Bank.”
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Or. en

Ändringsförslag 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b – inledningen
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a och 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkter ska införas som 
punkt 5a och punkt 5b:

(b) Följande punkt ska införas som 
punkt 5a:

5a. Kommissionen får regelbundet 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 148 överväga huruvida 
förteckningen i punkt 5 kan utökas till att 
omfatta andra institut.

Or. en

Ändringsförslag 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på ett institut för vilket 
kommissionen fastställer i en delegerad 
akt som antas i enlighet med artikel 148, 
på grundval av den information som den 
förfogar över, att institutet uppfyller 
samtliga följande villkor, utan att det 
påverkar tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd:

utgår

(a) Det har etablerats enligt offentlig 
rätt av en medlemsstats nationella 
regering, regionala regering eller lokala 
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myndighet.

(b) Lagar och bestämmelser som 
gäller för institutet bekräftar att dess 
verksamhet är begränsad till att befordra 
specifika mål med hjälp av offentlig 
finansiell, social eller ekonomisk politik i 
enlighet med de lagar och bestämmelser 
som gäller för institutet och på icke-
konkurrensutsatt och icke-vinstdrivande 
basis. För dessa syften kan offentliga 
politiska mål omfatta finansiering för 
marknadsföring eller utveckling av 
specifik ekonomisk verksamhet eller vissa 
geografiska områden i den berörda 
medlemsstaten.

(c) Det är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikrav på kapitalbas och ett 
tillräckligt ramverk för tillsyn med 
liknande effekt som det ramverk som 
etablerats enligt unionslagstiftningen.

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller 
indirekt minst 90 % av institutets 
kapitalbaskrav, finansieringsbehov eller 
exponeringar.

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(f) Dess verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 20 %.

(i) Institutet är inte av väsentlig 
betydelse för den inhemska ekonomin i 
den berörda medlemsstaten.
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Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att ett institut som omfattas av 
en delegerad akt som antagits enligt 
artikel 148 fortsätter att uppfylla de 
villkor som fastställs i första stycket.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149)

Or. en

Ändringsförslag 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på ett institut för vilket 
kommissionen fastställer i en delegerad 
akt som antas i enlighet med artikel 148, 
på grundval av den information som den 
förfogar över, att institutet uppfyller 
samtliga följande villkor, utan att det 
påverkar tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd:

utgår

(a) Det har etablerats enligt offentlig 
rätt av en medlemsstats nationella 
regering, regionala regering eller lokala 
myndighet.

(b) Lagar och bestämmelser som 
gäller för institutet bekräftar att dess 
verksamhet är begränsad till att befordra 
specifika mål med hjälp av offentlig 
finansiell, social eller ekonomisk politik i 
enlighet med de lagar och bestämmelser 
som gäller för institutet och på icke-
konkurrensutsatt och icke-vinstdrivande 
basis. För dessa syften kan offentliga 
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politiska mål omfatta finansiering för 
marknadsföring eller utveckling av 
specifik ekonomisk verksamhet eller vissa 
geografiska områden i den berörda 
medlemsstaten.

(c) Det är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikrav på kapitalbas och ett 
tillräckligt ramverk för tillsyn med 
liknande effekt som det ramverk som 
etablerats enligt unionslagstiftningen.

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller 
indirekt minst 90 % av institutets 
kapitalbaskrav, finansieringsbehov eller 
exponeringar.

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(f) Dess verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 20 %.

(i) Institutet är inte av väsentlig 
betydelse för den inhemska ekonomin i 
den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att ett institut som omfattas av 
en delegerad akt som antagits enligt 
artikel 148 fortsätter att uppfylla de 
villkor som fastställs i första stycket.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
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(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149)

Or. en

Ändringsförslag 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte vara
tillämpligt på ett institut för vilket 
kommissionen fastställer i en delegerad 
akt som antas i enlighet med artikel 148, 
på grundval av den information som den 
förfogar över, att institutet uppfyller 
samtliga följande villkor, utan att det 
påverkar tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd:

utgår

(a) Det har etablerats enligt offentlig 
rätt av en medlemsstats nationella 
regering, regionala regering eller lokala 
myndighet.

(b) Lagar och bestämmelser som 
gäller för institutet bekräftar att dess 
verksamhet är begränsad till att befordra 
specifika mål med hjälp av offentlig 
finansiell, social eller ekonomisk politik i 
enlighet med de lagar och bestämmelser 
som gäller för institutet och på icke-
konkurrensutsatt och icke-vinstdrivande 
basis. För dessa syften kan offentliga 
politiska mål omfatta finansiering för 
marknadsföring eller utveckling av 
specifik ekonomisk verksamhet eller vissa 
geografiska områden i den berörda 
medlemsstaten.

(c) Det är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikrav på kapitalbas och ett 
tillräckligt ramverk för tillsyn med 
liknande effekt som det ramverk som 
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etablerats enligt unionslagstiftningen.

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller 
indirekt minst 90 % av institutets 
kapitalbaskrav, finansieringsbehov eller 
exponeringar.

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(f) Dess verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 20 %.

(i) Institutet är inte av väsentlig 
betydelse för den inhemska ekonomin i 
den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att ett institut som omfattas av 
en delegerad akt som antagits enligt 
artikel 148 fortsätter att uppfylla de 
villkor som fastställs i första stycket.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149)

Or. en

Ändringsförslag 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på ett institut för vilket 
kommissionen fastställer i en delegerad 
akt som antas i enlighet med artikel 148, 
på grundval av den information som den 
förfogar över, att institutet uppfyller 
samtliga följande villkor, utan att det 
påverkar tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd:

utgår

(a) Det har etablerats enligt offentlig 
rätt av en medlemsstats nationella 
regering, regionala regering eller lokala 
myndighet.

(b) Lagar och bestämmelser som 
gäller för institutet bekräftar att dess 
verksamhet är begränsad till att befordra 
specifika mål med hjälp av offentlig 
finansiell, social eller ekonomisk politik i 
enlighet med de lagar och bestämmelser 
som gäller för institutet och på icke-
konkurrensutsatt och icke-vinstdrivande 
basis. För dessa syften kan offentliga 
politiska mål omfatta finansiering för 
marknadsföring eller utveckling av 
specifik ekonomisk verksamhet eller vissa 
geografiska områden i den berörda 
medlemsstaten.

(c) Det är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikrav på kapitalbas och ett 
tillräckligt ramverk för tillsyn med 
liknande effekt som det ramverk som 
etablerats enligt unionslagstiftningen.

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller 
indirekt minst 90 % av institutets 
kapitalbaskrav, finansieringsbehov eller 
exponeringar.



AM\1144242SV.docx 21/175 PE616.798v01-00

SV

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(f) Dess verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 20 %.

(i) Institutet är inte av väsentlig 
betydelse för den inhemska ekonomin i 
den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att ett institut som omfattas av 
en delegerad akt som antagits enligt 
artikel 148 fortsätter att uppfylla de 
villkor som fastställs i första stycket.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149)

Or. en

Ändringsförslag 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på ett institut för vilket 
kommissionen fastställer i en delegerad 
akt som antas i enlighet med artikel 148, 
på grundval av den information som den 

utgår



PE616.798v01-00 22/175 AM\1144242SV.docx

SV

förfogar över, att institutet uppfyller 
samtliga följande villkor, utan att det 
påverkar tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd:

(a) Det har etablerats enligt offentlig 
rätt av en medlemsstats nationella 
regering, regionala regering eller lokala 
myndighet.

(b) Lagar och bestämmelser som 
gäller för institutet bekräftar att dess 
verksamhet är begränsad till att befordra 
specifika mål med hjälp av offentlig 
finansiell, social eller ekonomisk politik i 
enlighet med de lagar och bestämmelser 
som gäller för institutet och på icke-
konkurrensutsatt och icke-vinstdrivande 
basis. För dessa syften kan offentliga 
politiska mål omfatta finansiering för 
marknadsföring eller utveckling av 
specifik ekonomisk verksamhet eller vissa 
geografiska områden i den berörda 
medlemsstaten.

(c) Det är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikrav på kapitalbas och ett 
tillräckligt ramverk för tillsyn med 
liknande effekt som det ramverk som 
etablerats enligt unionslagstiftningen.

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller 
indirekt minst 90 % av institutets 
kapitalbaskrav, finansieringsbehov eller 
exponeringar.

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(f) Dess verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
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tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 20 %.

(i) Institutet är inte av väsentlig 
betydelse för den inhemska ekonomin i 
den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att ett institut som omfattas av 
en delegerad akt som antagits enligt 
artikel 148 fortsätter att uppfylla de
villkor som fastställs i första stycket.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149)

Or. en

Motivering

En stabil och uttömmande förteckning över undantagna institut är lämpligare.

Ändringsförslag 68
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på 
ett institut för vilket kommissionen 
fastställer i en delegerad akt som antas i 
enlighet med artikel 148, på grundval av 
den information som den förfogar över, att 
institutet uppfyller samtliga följande 
villkor, utan att det påverkar tillämpningen 
av reglerna om statligt stöd:

Utan att det påverkar de institut som 
anges i artikel 2.5, ska detta direktiv inte 
vara tillämpligt på ett institut för vilket 
kommissionen fastställer i en delegerad akt 
som antas i enlighet med artikel 148, på 
grundval av den information som den 
förfogar över, att institutet uppfyller 
samtliga följande villkor, utan att det 
påverkar tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd:
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Or. en

Ändringsförslag 69
Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på 
ett institut för vilket kommissionen 
fastställer i en delegerad akt som antas i 
enlighet med artikel 148, på grundval av 
den information som den förfogar över, att 
institutet uppfyller samtliga följande 
villkor, utan att det påverkar tillämpningen 
av reglerna om statligt stöd:

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på 
ett institut eller en enhet inom ett 
kreditinstitut för vilket kommissionen 
fastställer i en delegerad akt som antas i 
enlighet med artikel 148, på grundval av 
den information som den förfogar över, att 
institutet eller enheten inom 
kreditinstitutet uppfyller samtliga följande 
villkor, utan att det påverkar tillämpningen 
av reglerna om statligt stöd:

Or. en

Ändringsförslag 70
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på 
ett institut för vilket kommissionen 
fastställer i en delegerad akt som antas i 
enlighet med artikel 148, på grundval av 
den information som den förfogar över, att 
institutet uppfyller samtliga följande 
villkor, utan att det påverkar 
tillämpningen av reglerna om statligt stöd:

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på 
ett institut eller en enhet inom ett 
kreditinstitut för vilket kommissionen 
fastställer i en delegerad akt som antas i 
enlighet med artikel 148, på grundval av 
den information som den förfogar över, att 
institutet eller enheten inom 
kreditinstitutet uppfyller samtliga följande 
villkor:
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Or. de

Ändringsförslag 71
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det har etablerats enligt offentlig 
rätt av en medlemsstats nationella 
regering, regionala regering eller lokala 
myndighet.

(a) Det har etablerats av en 
medlemsstats nationella regering, regionala 
regering eller lokala myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lagar och bestämmelser som gäller 
för institutet bekräftar att dess verksamhet 
är begränsad till att befordra specifika
mål med hjälp av offentlig finansiell, 
social eller ekonomisk politik i enlighet 
med de lagar och bestämmelser som 
gäller för institutet och på icke-
konkurrensutsatt och icke-vinstdrivande 
basis. För dessa syften kan offentliga 
politiska mål omfatta finansiering för 
marknadsföring eller utveckling av specifik 
ekonomisk verksamhet eller vissa 
geografiska områden i den berörda 
medlemsstaten.

(b) Lagar och bestämmelser som gäller 
för institutet bekräftar att dess mål 
omfattar verksamheter av allmänintresse, 
såsom finansiering för marknadsföring 
eller utveckling av specifik ekonomisk 
verksamhet eller vissa geografiska 
områden i den berörda medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikrav på kapitalbas och ett 
tillräckligt ramverk för tillsyn med 
liknande effekt som det ramverk som 
etablerats enligt unionslagstiftningen.

(c) Det är föremål för ett ramverk för 
tillsyn som säkerställer dess finansiella 
stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller indirekt 
minst 90 % av institutets kapitalbaskrav, 
finansieringsbehov eller exponeringar.

(d) Den nationella regeringen, den 
regionala regeringen eller den lokala 
myndigheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, måste skydda institutets 
bärkraft eller garanterar direkt eller indirekt 
minst 75 % av institutets skulder.

Or. en

Ändringsförslag 75
Thomas Mann
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(e) Det är inte en direkt mottagare av 
insättningar från privatpersoner.

__________________ __________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. de

Ändringsförslag 76
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(e) Det är förhindrat att ta emot 
insättningar från privatpersoner.

__________________ __________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. de
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Motivering

Kriteriet syftar till att skydda mindre insättare. Därför är det lämpligt med en snävare 
definition än den av garanterade insättningar från direktivet om insättningsgarantisystem, 
som är mycket allmänt hållen.

Ändringsförslag 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(e) Det är inte en direkt mottagare av
insättningar av sparmedel från 
konsumenter.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Motivering

(Ändringsförslaget baseras på synpunkter från Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB.)

Ändringsförslag 78
Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(e) Det är inte en direkt mottagare av 
sparmedel från allmänheten.

__________________ __________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ändringsförslag 79
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det är förhindrat att ta emot 
garanterade insättningar enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU12.

(e) Det är förhindrat att ta emot 
insättningar från allmänheten, med 
undantag för insättningar som garanteras 
av den centrala eller regionala regeringen 
eller den lokala myndigheten.

__________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (omarbetning) 
(EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Ändringsförslag 80
Jonás Fernández
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Dess verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där dess huvudkontor är 
beläget.

(f) Om institutet har inrättas av en 
regional regering eller en lokal 
myndighet, att dess verksamhet är 
begränsad till den medlemsstat där dess 
huvudkontor är beläget.

Or. en

Ändringsförslag 81
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(g) För institut vilkas kapitalbaskrav, 
finansieringsbehov eller exponeringar till 
mindre än 75 % garanteras direkt eller 
indirekt av den nationella regeringen eller 
regionala eller lokala myndigheter i 
enlighet med led d, understiger det 
sammanlagda värdet av dess tillgångar 30 
miljarder euro.

Or. en

Ändringsförslag 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro, 
eller om en medlemsstats centrala 
regering eller regionala eller lokala 
myndighet enligt led d garanterar 
institutets kapitalbaskrav, 
finansieringsbehov och exponeringar till 
en nivå på 100 %, antingen direkt eller 
indirekt.

Or. en

Motivering

(Ändringsförslaget baseras på synpunkter från Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, med avvikelsen att garantikraven görs kumulativa av tillsynsskäl.)

Ändringsförslag 83
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar understiger 30 miljarder euro.

(g) Det sammanlagda värdet av dess 
tillgångar som inte garanteras av den 
nationella regeringen eller regionala eller 
lokala myndigheter understiger 30 
miljarder euro.

Or. de

Motivering

För frågan om huruvida ett institut ska få ett undantag från tillämpningsområdet är endast 
det sammanlagda värdet på ej garanterade tillgångar relevant.



PE616.798v01-00 32/175 AM\1144242SV.docx

SV

Ändringsförslag 84
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 20 %.

(h) Institutets sammanlagda tillgångar 
relativt BNP i den berörda medlemsstaten 
är mindre än 30 %.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Institutet är inte av väsentlig 
betydelse för den inhemska ekonomin i 
den berörda medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på kategorier av institut i en 
medlemsstat om kommissionen fastställer 

utgår
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i en delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 148, på grundval av den 
information som den förfogar över, att 
instituten i denna kategori räknas som 
kreditföreningar enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat och 
uppfyller följande villkor:

(a) De är finansiella institut av 
kooperativ typ.

(b) Medlemskapet är begränsat till ett 
antal deltagare som har vissa på förhand 
fastställda gemensamma personliga 
egenskaper eller intressen.

(c) De får endast tillhandahålla lån 
och finansiella tjänster till sina 
medlemmar.

(d) De får endast ta emot insättningar 
eller återbetalbara medel från sina 
medlemmar och sådana insättningar 
räknas som garanterade insättningar 
enligt artikel 2.1.5 i direktiv 2014/49/EU.

(e) De får endast utföra de 
verksamheter som förtecknas i punkterna 
1–6 och 15 i bilaga I till detta direktiv.

(f) De är föremål för lämpliga och 
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikapitalkrav och ett ramverk för 
tillsyn med liknande effekt som det 
ramverk som etablerats enligt 
unionslagstiftningen.

(g) Det sammanlagda värdet av 
tillgångarna hos denna kategori av 
institut överstiger inte 3 % av den berörda 
medlemsstatens BNP och det totala värdet 
av enskilda instituts tillgångar överstiger 
inte 100 miljoner euro.

(h) Deras verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där deras huvudkontor 
är beläget.

Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att en kategori av institut som 
omfattas av en delegerad akt som antagits 
enligt artikel 148 fortsätter att uppfylla de 
villkor som fastställs i första stycket.



PE616.798v01-00 34/175 AM\1144242SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på kategorier av institut i en 
medlemsstat om kommissionen fastställer 
i en delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 148, på grundval av den 
information som den förfogar över, att 
instituten i denna kategori räknas som 
kreditföreningar enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat och 
uppfyller följande villkor:

utgår

(a) De är finansiella institut av 
kooperativ typ.

(b) Medlemskapet är begränsat till ett 
antal deltagare som har vissa på förhand 
fastställda gemensamma personliga 
egenskaper eller intressen.

(c) De får endast tillhandahålla lån 
och finansiella tjänster till sina 
medlemmar.

(d) De får endast ta emot insättningar 
eller återbetalbara medel från sina 
medlemmar och sådana insättningar 
räknas som garanterade insättningar 
enligt artikel 2.1.5 i direktiv 2014/49/EU.

(e) De får endast utföra de 
verksamheter som förtecknas i punkterna 
1–6 och 15 i bilaga I till detta direktiv.

(f) De är föremål för lämpliga och
effektiva tillsynskrav, inbegripet 
minimikapitalkrav och ett ramverk för 
tillsyn med liknande effekt som det 
ramverk som etablerats enligt 
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unionslagstiftningen.

(g) Det sammanlagda värdet av 
tillgångarna hos denna kategori av 
institut överstiger inte 3 % av den berörda 
medlemsstatens BNP och det totala värdet 
av enskilda instituts tillgångar överstiger 
inte 100 miljoner euro.

(h) Deras verksamhet är begränsad till 
den medlemsstat där deras huvudkontor 
är beläget.

Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att en kategori av institut som 
omfattas av en delegerad akt som antagits 
enligt artikel 148 fortsätter att uppfylla de 
villkor som fastställs i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 88
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte vara tillämpligt på 
kategorier av institut i en medlemsstat om 
kommissionen fastställer i en delegerad akt 
som antas i enlighet med artikel 148, på 
grundval av den information som den 
förfogar över, att instituten i denna kategori 
räknas som kreditföreningar enligt den 
nationella lagstiftningen i en medlemsstat 
och uppfyller följande villkor:

Utan att det påverkar de institut som 
anges i artikel 2.5 ska detta direktiv inte 
vara tillämpligt på kategorier av institut i 
en medlemsstat om kommissionen 
fastställer i en delegerad akt som antas i 
enlighet med artikel 148, på grundval av 
den information som den förfogar över, att 
instituten i denna kategori räknas som 
kreditföreningar enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat och 
uppfyller följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De får endast ta emot insättningar 
eller återbetalbara medel från sina 
medlemmar och sådana insättningar 
räknas som garanterade insättningar 
enligt artikel 2.1.5 i direktiv 2014/49/EU.

(d) De får endast ta emot insättningar 
eller återbetalbara medel från sina 
medlemmar.

Or. en

Motivering

(Ändringsförslaget är inspirerat av synpunkter från European Network of Credit Unions 
(ENCU).)

Ändringsförslag 90
Paul Tang

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De får endast ta emot insättningar 
eller återbetalbara medel från sina 
medlemmar och sådana insättningar 
räknas som garanterade insättningar 
enligt artikel 2.1.5 i direktiv 2014/49/EU.

(d) De får endast ta emot insättningar 
eller återbetalbara medel från sina 
medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 91
Paul Tang

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det sammanlagda värdet av 
tillgångarna hos denna kategori av 
institut överstiger inte 3 % av den berörda 
medlemsstatens BNP och det totala värdet 
av enskilda instituts tillgångar överstiger 
inte 100 miljoner euro.

utgår

Or. en

Motivering

Vissa kreditföreningar i medlemsstaterna bör inte omfattas av denna begränsning.

Ändringsförslag 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5b – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Det sammanlagda värdet av 
tillgångarna hos denna kategori av institut 
överstiger inte 3 % av den berörda 
medlemsstatens BNP och det totala värdet 
av enskilda instituts tillgångar överstiger 
inte 100 miljoner euro.

(g) Det sammanlagda värdet av 
tillgångarna hos denna kategori av institut 
överstiger inte 3 % av den berörda 
medlemsstatens BNP.

Or. en

Motivering

(Ändringsförslaget är inspirerat av synpunkter från European Network of Credit Unions 
(ENCU).)

Ändringsförslag 93
Renato Soru, Luigi Morgano
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 5ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5ba. Detta direktiv ska inte tillämpas
för institut som kommissionen inbegriper 
i förteckningen i artikel 2.5 genom en 
delegerad akt som antas i enlighet med 
artikel 148.

Or. en

Ändringsförslag 94
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
förteckning över de enheter som undantas 
från detta direktivs tillämpningsområde 
enligt punkt 5a och 5b offentliggörs, 
tillsammans med uppgifter om 
omfattningen av eventuella 
insättningsskydd.

Or. en

Motivering

(Se ECB:s yttrande (CON/2017/46).) De utvecklingsbanker och kreditföreningar som ska 
undantas bör anges tydligt. Ett offentligt register över undantagna enheter bör inrättas. 
Dessutom bör information om omfattningen av skyddet av insättarna lämnas till allmänheten. 
Denna information är nödvändig för att säkra insyn i dessa enheters status, tillsyn och 
skyddet av deras insättare.
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Ändringsförslag 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:

utgår

”

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för 
enheter i förteckningen och, för enheter 
av den typ som anges i punkterna 2.5a 
och 2.5b, med beaktande av de kriterier 
som anges.

”

Or. en

Ändringsförslag 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:

utgår

”

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
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huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för 
enheter i förteckningen och, för enheter 
av den typ som anges i punkterna 2.5a 
och 2.5b, med beaktande av de kriterier 
som anges.

”

Or. en

Ändringsförslag 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:

utgår

”

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för 
enheter i förteckningen och, för enheter 
av den typ som anges i punkterna 2.5a 
och 2.5b, med beaktande av de kriterier 
som anges.

”

Or. en
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Ändringsförslag 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:

utgår

”Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för 
enheter i förteckningen och, för enheter 
av den typ som anges i punkterna 2.5a 
och 2.5b, med beaktande av de kriterier 
som anges.”

Or. en

Motivering

En stabil och uttömmande förteckning över undantagna institut är lämpligare.

Ändringsförslag 99
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 

Kommissionen ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över det nationella 
ramverket och tillsynen som är tillämpliga
för enheter i förteckningen, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för enheter 
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giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för enheter 
i förteckningen och, för enheter av den typ 
som anges i punkterna 2.5a och 2.5b, med 
beaktande av de kriterier som anges.

i förteckningen och, för enheter av den typ 
som anges i punkterna 2.5a och 2.5b, med 
beaktande av de kriterier som anges.

De kriterier som anges i punkterna 2.5 a 
och 2.5b varigenom ett institut får 
undantas genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 148, ska inte under 
några omständigheter gälla för institut 
som tidigare har undantagits enligt 
förteckningen i punkt 5.

Or. en

Motivering

Klargörande av att institut som uttryckligen anges som undantagna inte behöver uppfylla de 
kriterier som anges i punkterna 2.5a och 2.5b.

Ändringsförslag 100
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för enheter 
i förteckningen och, för enheter av den 
typ som anges i punkterna 2.5a och 2.5b, 
med beaktande av de kriterier som anges.

EBA ska senast [5 år efter ikraftträdandet] 
utarbeta en rapport med en bedömning av
det nationella ramverket och tillsynen som
är tillämpliga på de enheter som anges i 
punkterna 2.5a och 2.5b samt typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för dessa
enheter och lämna denna rapport till 
kommissionen och Europaparlamentet.

Or. en



AM\1144242SV.docx 43/175 PE616.798v01-00

SV

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera rättssäkerhet när enheter tas med i 
förteckningen i artikel 2.5 i fjärde kapitalkravsdirektivet. I yttrandet och rapporten om 
lagstiftningsproblem i samband med fjärde kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen 
från november 2017, konstaterar EBA att artikel 2.5 i fjärde kapitalkravsdirektivet 
fortfarande är lämplig, men att den behöver uppdateras något. Enligt detta ändringsförslag 
ska EBA fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv utarbeta en rapport med en bedömning 
av det tillämpliga nationella rättsliga ramverket och tillsynen.

Ändringsförslag 101
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för enheter 
i förteckningen och, för enheter av den 
typ som anges i punkterna 2.5a och 2.5b, 
med beaktande av de kriterier som anges.

De kriterier som anges i punkt 2.5a och 
2.5b, varigenom ett institut kan undantas 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 148, ska inte under några 
omständigheter gälla för institut som 
tidigare har undantagits enligt 
förteckningen i punkt 5. Kommissionen 
får senast [5 år efter ikraftträdandet] för de 
enheter som förtecknas i enlighet med 
punkterna 2.5a och 2.5b, se över det 
nationella ramverket och tillsynen som är 
tillämpliga på dem samt typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för dessa
enheter, med beaktande av de kriterier som 
anges.

Or. en

Ändringsförslag 102
Paul Tang

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led d
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 2 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga, huruvida det nationella ramverket 
och tillsynen är tillämpliga, typen och 
kvaliteten av insättningsgaranti för 
enheter i förteckningen och, för enheter av 
den typ som anges i punkterna 2.5a och 
2.5b, med beaktande av de kriterier som 
anges.

Kommission ska senast [5 år efter 
ikraftträdandet] se över den förteckning 
som anges i artikel 2.5 och överväga 
huruvida de skäl som ledde till införandet 
av enheter i förteckningen fortfarande är 
giltiga och huruvida det nationella 
ramverket och tillsynen är tillämpliga för 
enheter av den typ som anges i punkterna 
2.5a och 2.5b, med beaktande av de 
kriterier som anges.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 3 – led 64a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64a) En könsneutral ersättningspolicy 
hos ett kreditinstitut eller ett 
värdepappersföretag innebär en 
ersättningspolicy som grundas på lika lön 
för män och kvinnor för lika eller 
likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 104
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 8 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) Artikel 8.1 ska ändras på följande 
sätt:

Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditinstitut har erhållit auktorisation 
innan de inleder sin verksamhet. Utan att 
det påverkar tillämpningen av artiklarna 
10–14 ska medlemsstaterna fastställa de 
villkor som ska gälla för auktorisationen 
och anmäla dem till EBA.

”Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditinstitut har erhållit auktorisation från 
behöriga myndigheter innan de inleder sin 
verksamhet, inbegripet de kreditinstitut 
som förtecknas i bilaga 1. Utan att det 
påverkar tillämpningen av artiklarna 10–14 
ska medlemsstaterna fastställa de villkor 
som ska gälla för auktorisationen och 
anmäla dem till EBA.”

Or. en

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

Motivering

(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.

Ändringsförslag 105
Mady Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I artikel 9 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

utgår
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”2. Punkt 1 ska inte gälla mottagande 
av insättningar eller andra återbetalbara 
medel från något av följande

(a) En medlemsstat.

(b) En medlemsstats regionala eller 
lokala myndigheter.

(c) Offentliga internationella organ i 
vilka en eller flera medlemsstater är 
medlemmar.

(d) Personer eller företag vars 
verksamhet uttryckligen omfattas av 
unionsrätten, utöver detta direktiv och 
förordning (EU) nr 575/2013.

(e) Enheter som avses i artikel 2.5 och 
vars verksamhet regleras i den nationella 
lagstiftningen.”

Or. en

Motivering

I sitt yttrande om andra finansiella intermediärer från november 2017 (EBA/Op/2017/13) 
drar EBA följande slutsats: ”Artikel 9.2 i fjärde kapitalkravsdirektivet kan i sin nuvarande 
lydelse mycket väl fortsätta att vara relevant för medlemsstaternas lagstiftningssystem, och 
eventuella ändringar av artikeln bör först styrkas genom en grundlig konsekvensbedömning 
utöver OFI-rapporten.” Eftersom en sådan konsekvensbedömning inte har gjorts syftar 
ändringsförslaget till att behålla den nuvarande ordalydelsen i artikel 9.2 i fjärde 
kapitalkravsdirektivet.

Ändringsförslag 106
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Enheter som avses i artikel 2.5 och 
vars verksamhet regleras i den nationella 
lagstiftningen.

(e) Enheter som avses i artikel 2.5, 
2.5a och 2.5b och vars verksamhet regleras 
i den nationella lagstiftningen.

Or. en
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Motivering

Konsekvens, för att inbegripa alla institut som avses i artikel 2.

Ändringsförslag 107
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Enheter som avses i artikel 2.5 och 
vars verksamhet regleras i den nationella 
lagstiftningen.

(e) Enheter som avses i artikel 2.5 och 
2.5a och vars verksamhet regleras i den 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 108
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21b utgår

Mellanvarande moderföretag inom EU

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
två eller flera institut i unionen som ingår 
i samma grupp från tredjeland har ett 
mellanvarande moderföretag inom EU 
som är etablerat i unionen.

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
mellanvarande moderföretag inom EU 
auktoriserats som ett institut i enlighet 
med artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.
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3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla 
om det totala värdet av tillgångar i 
unionen för gruppen från tredjeland är 
lägre än 30 miljarder euro, såvida inte 
gruppen från tredjeland är ett globalt 
systemviktigt institut hemmahörande 
utanför EU.

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av tillgångarna i 
unionen för gruppen från tredjeland 
anses innehålla följande:

(a) De totala tillgångarna hos varje 
institut i unionen för gruppen från 
tredjeland enligt deras konsoliderade 
balansräkning. och

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
auktoriserad i unionen.

5. De behöriga myndigheterna ska 
till EBA anmäla varje auktorisation som 
beviljas enligt punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
två eller flera institut i unionen som ingår i 
samma grupp från tredjeland har ett 
mellanvarande moderföretag inom EU som 
är etablerat i unionen.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
två eller flera institut i unionen eller filialer 
i tredjeland som ingår i samma grupp från 
tredjeland har ett mellanvarande 
moderföretag inom EU som är etablerat i 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
två eller flera institut i unionen som ingår i 
samma grupp från tredjeland har ett 
mellanvarande moderföretag inom EU som 
är etablerat i unionen.

1. Om inte annat följer av 
bestämmelserna i punkt 1a, ska
medlemsstaterna föreskriva att två eller 
flera institut i unionen som ingår i samma 
grupp från tredjeland har ett mellanvarande 
moderföretag inom EU som är etablerat i 
unionen.

Or. en

Motivering

Möjligheten med två mellanvarande moderföretag skapar rätt avvägning mellan effektiv 
tillsyn och effektivt strukturering.

Ändringsförslag 111
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
två eller flera institut i unionen som ingår i 
samma grupp från tredjeland har ett 
mellanvarande moderföretag inom EU som 
är etablerat i unionen.

1. Om inte annat följer av 
bestämmelserna i punkt 7, ska
medlemsstaterna föreskriva att två eller 
flera institut i unionen som ingår i samma 
grupp från tredjeland har ett mellanvarande 
moderföretag inom EU som är etablerat i 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att
två eller flera institut i unionen som ingår i 
samma grupp från tredjeland har ett 
mellanvarande moderföretag inom EU som 
är etablerat i unionen.

1. Två eller flera institut i unionen 
som ingår i samma grupp från tredjeland 
ska ha ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU som är etablerat i 
unionen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 113
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att
två eller flera institut i unionen som ingår i 
samma grupp från tredjeland har ett 
mellanvarande moderföretag inom EU som 
är etablerat i unionen.

1. Två eller flera institut i unionen 
som ingår i samma grupp från tredjeland 
ska ha åtminstone ett mellanvarande 
moderföretag inom EU som är etablerat i 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 får 
de behöriga myndigheterna tillåta att de 
institut som avses i punkt 1 har två 
mellanvarande moderföretag inom EU 
om etableringen av ett enda 
mellanvarande moderföretag inom EU
skulle

i) strida mot det rättsliga ramverkets 
eller regelverkets bestämmelser om 
åtskillnad mellan verksamheterna i det 
tredjeland där det yttersta moderföretaget 
i gruppen från tredjeland har sitt 
huvudkontor, eller

ii) leda till att möjligheterna till 
resolution blir mindre effektiva eller 
påverkar den finansiella stabiliteten enligt 
en bedömning som utförs av den 
resolutionsmyndighet som är behörig för 
det mellanvarande moderföretaget inom 
EU, i nära samordning med den 
resolutionsmyndighet som är behörig för 
moderföretaget för det mellanvarande 
moderföretaget inom EU.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att säkerställa att kravet på att ett mellanvarande 
moderföretag inom EU beaktar de obligatoriska kraven om åtskillnad mellan verksamheter i 
andra jurisdiktioner samt överväganden i fråga om finansiell stabilitet och möjligheter till 
resolution.
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Ändringsförslag 115
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de institut som avses i punkt 1 
har två eller flera mellanvarande 
moderföretag inom EU om de anser att ett 
enda mellanvarande moderföretag inom 
EU skulle vara oförenligt med det 
obligatoriska kravet om åtskillnad mellan 
verksamheter enligt reglerna i det 
tredjeland där det yttersta moderföretaget 
i gruppen från tredjeland har sitt 
huvudkontor, eller att det skulle vara 
lämpligt för att underlätta en 
ändamålsenlig tillsyn eller resolution av 
institutet.

Or. en

Ändringsförslag 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna får 
tillåta att de institut som avses i punkt 1 
har två mellanvarande moderföretag 
inom EU om de är säkra på att ett enda 
mellanvarande moderföretag inom EU 
skulle vara oförenligt med det 
obligatoriska kravet om åtskillnad mellan 
verksamheter enligt reglerna i det 
tredjeland där det yttersta moderföretaget 
i gruppen från tredjeland har sitt 
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huvudkontor, eller om detta skulle 
underlätta en ändamålsenlig tillsyn eller 
resolution av institutet.

Or. en

Motivering

Möjligheten med två mellanvarande moderföretag skapar rätt avvägning mellan effektiv 
tillsyn och effektivt strukturering.

Ändringsförslag 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de institut som avses i punkt 1 
har två eller flera mellanvarande 
moderföretag inom EU om de anser att ett 
enda mellanvarande moderföretag inom 
EU skulle vara operativt oförenligt med 
det obligatoriska kravet om åtskillnad 
mellan verksamheter enligt reglerna i det 
tredjeland där det yttersta moderföretaget 
i gruppen från tredjeland har sitt 
huvudkontor.

Or. en

Ändringsförslag 118
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de institut som avses i punkt 1 
har två eller flera mellanvarande 
moderföretag inom EU om de anser att ett 
enda mellanvarande moderföretag inom 
EU skulle vara oförenligt med det 
obligatoriska kravet om åtskillnad mellan 
verksamheter enligt lagen i det tredjeland 
där det yttersta moderföretaget i gruppen 
från tredjeland har sitt huvudkontor.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 119
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Genom undantag från punkterna 
1 och 1a får de behöriga myndigheterna 
tillåta ett institut i unionen som ingår i 
samma grupp från tredjeland som andra 
institut i unionen att stå utanför det eller 
de mellanvarande moderföretagen om den 
behöriga myndigheten har fastställt att 
effekten av krav(en) i punkterna 1 och 1a 
på strukturen hos institut(en) i fråga kan 
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bli oproportionerliga i förhållande till de 
fördelar som kan uppnås för tillsyn och 
resolution.

Or. en

Ändringsförslag 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
mellanvarande moderföretag inom EU
auktoriserats som ett institut i enlighet 
med artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.

2. Ett mellanvarande moderföretag 
inom EU ska vara ett kreditinstitut i 
enlighet med artikel 8, eller ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag som godkänts i enlighet 
med artikel 21a.

Om tredjelandsgruppens verksamheter 
främst bedrivs av värdepappersföretag 
eller om ett andra mellanvarande 
moderföretag inom EU måste etableras i 
samband med värdepappersverksamheter 
för att uppfylla ett obligatoriskt krav i den 
mening som avses i punkt 1a, får det 
mellanvarande moderföretaget inom EU 
respektive det andra mellanvarande 
moderföretaget inom EU genom 
undantag från första stycket vara ett 
värdepappersföretag som är auktoriserat i 
enlighet med artikel 5.1 i direktiv 
2014/65/EU.

Vid tillämpningen av denna punkt ska en 
verksamhet anses främst bedrivas av 
värdepappersföretag när den totala 
balansräkningen för 
värdepappersföretagen i gruppen utgör 
minst 50 % av gruppens totala 
balansräkning, eller om den inkomst som 
genereras från värdepappersföretagen 
utgör minst 50 % av gruppens totala 
inkomst.
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Or. en

Motivering

Enligt textens nuvarande utformning kan det mellanvarande moderföretaget inte vara ett 
värdepappersföretag, eftersom sådana företag regleras av Mifid-direktivet, inte av 
kapitalkravsdirektivet. Syftet med detta ändringsförslag är att tillåta att det mellanvarande 
moderföretaget är ett värdepappersföretag om tredjelandsgruppens främsta verksamhet är 
sådan verksamhet som bedrivs av värdepappersföretag.

Ändringsförslag 121
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
mellanvarande moderföretag inom EU
auktoriserats som ett institut i enlighet med 
artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.

2. Ett mellanvarande moderföretag 
inom EU ska vara ett kreditinstitut som 
har auktoriserats i enlighet med artikel 8, 
eller ett finansiellt holdingföretag eller 
blandat finansiellt holdingföretag som 
godkänts i enlighet med artikel 21a.

Om inget av de institut som avses i punkt 
1 är ett kreditinstitut eller om ett andra 
mellanvarande moderföretag inom EU 
måste etableras i samband med 
värdepappersverksamheter för att uppfylla 
ett obligatoriskt krav i den mening som 
avses i punkt 1a, får det mellanvarande 
moderföretaget inom EU respektive det 
andra mellanvarande moderföretaget 
inom EU genom undantag från första 
stycket vara ett värdepappersföretag som 
är auktoriserat i enlighet med artikel 5.1 i 
direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Ändringsförslag 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
mellanvarande moderföretag inom EU
auktoriserats som ett institut i enlighet med 
artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.

2. Ett mellanvarande moderföretag 
ska vara ett kreditinstitut som har
auktoriserats i enlighet med artikel 8, eller 
ett finansiellt holdingföretag eller blandat 
finansiellt holdingföretag som godkänts i 
enlighet med artikel 21a.

Om inget av de institut som avses i punkt 
1 är ett kreditinstitut eller om ett andra 
mellanvarande moderföretag inom EU 
måste etableras i samband med 
värdepappersverksamheter för att uppfylla 
ett obligatoriskt krav i den mening som 
avses i punkt 1a, får det mellanvarande 
moderföretaget inom EU respektive det 
andra mellanvarande moderföretaget 
inom EU genom undantag från första 
stycket vara ett värdepappersföretag som 
är auktoriserat i enlighet med artikel 5.1 i 
direktiv 2014/65/EU.

Or. en

Motivering

Möjligheten med två mellanvarande moderföretag skapar rätt avvägning mellan effektiv 
tillsyn och effektivt strukturering.

Ändringsförslag 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 



PE616.798v01-00 58/175 AM\1144242SV.docx

SV

mellanvarande moderföretag inom EU 
auktoriserats som ett institut i enlighet med 
artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.

mellanvarande moderföretag inom EU 
auktoriserats som ett kreditinstitut i 
enlighet med artikel 8, eller som ett 
finansiellt holdingföretag eller blandat 
finansiellt holdingföretag i enlighet med 
artikel 21a.

Or. en

Ändringsförslag 124
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett
mellanvarande moderföretag inom EU 
auktoriserats som ett institut i enlighet med 
artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
mellanvarande moderföretag inom EU 
auktoriserats som ett institut i enlighet med 
artikel 8, eller som ett finansiellt 
holdingföretag eller blandat finansiellt 
holdingföretag i enlighet med artikel 21a.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring till följd av ändringsförslaget till artikel 21b – punkt 1a (ny).

Ändringsförslag 125
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver vad som anges i punkt 2,
ska ett mellanvarande moderföretag inom 
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EU ha rätt att auktoriseras som 
värdepappersföretag i enlighet med artikel 
5 i direktiv 2014/65/EU om inga 
kreditinstitut eller systemviktiga 
värdepappersföretag ingår i samma grupp 
från tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 126
Thierry Cornillet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om mellanvarande moderföretag behålls, men görs proportionella.

Ändringsförslag 127
Mady Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
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gruppen från tredjeland är lägre än 30
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

gruppen från tredjeland är lägre än 45
miljarder euro.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa lika villkor på global nivå genom att tröskelvärdet höjs 
till 45 miljarder euro för att anpassa den till de tröskelvärden som gäller i andra 
jurisdiktioner (t.ex. USA). För att undvika en oproportionerlig inverkan på grupper från 
tredjeland med begränsad närvaro i unionen, bör åtgärden nämligen inte automatiskt omfatta 
alla globala systemviktiga institut från tredjeland. Alla globala systemviktiga institut är inte 
systemrelevanta för EU:s finansiella system.

Ändringsförslag 128
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro.

Or. en

Ändringsförslag 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

3. Punkterna 1, 1a och 2 ska inte gälla 
om det totala värdet av tillgångar i unionen 
för gruppen från tredjeland är lägre än 50
miljarder euro.

Or. en

Motivering

Kravet i fråga om mellanliggande moderföretag görs mer proportionerligt.

Ändringsförslag 130
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

3. Punkterna 1, 1a, 1b och 2 ska inte 
gälla om det totala värdet av tillgångar i 
unionen för gruppen från tredjeland är 
lägre än 50 miljarder euro.

Or. en

Ändringsförslag 131
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

3. Punkterna 1, 1a och 2 ska inte gälla 
om det totala värdet av tillgångar i unionen 
för gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring till följd av ändringsförslaget till artikel 21b – punkt 1a (ny).

Ändringsförslag 132
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om 
det totala värdet av tillgångar i unionen för 
gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

3. Punkterna 1, 2 och 2a ska inte gälla 
om det totala värdet av tillgångar i unionen 
för gruppen från tredjeland är lägre än 30 
miljarder euro, såvida inte gruppen från 
tredjeland är ett globalt systemviktigt 
institut hemmahörande utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 133
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av tillgångarna i 
unionen för gruppen från tredjeland anses 
innehålla följande:

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av filialernas 
tillgångar i unionen för gruppen från 
tredjeland anses vara summan det totala 
beloppet för tillgångarna för varje institut 
i unionen för gruppen från tredjeland 
enligt deras konsoliderade balansräkning, 
eller individuella balansräkning om 
institutets balansräkning inte är 
konsoliderad.

(a) De totala tillgångarna hos varje 
institut i unionen för gruppen från 
tredjeland enligt deras konsoliderade 
balansräkning. 

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
auktoriserad i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 134
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av tillgångarna i 
unionen för gruppen från tredjeland anses 
innehålla följande:

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av dotterföretagens 
tillgångar i unionen för gruppen från 
tredjeland anses innehålla de totala 
tillgångarna för varje institut i unionen 
för gruppen från tredjeland enligt deras 
konsoliderade balansräkning.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av tillgångarna i 
unionen för gruppen från tredjeland anses 
innehålla följande:

4. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av tillgångarna i 
unionen för gruppen från tredjeland anses 
vara summan av följande:

Or. en

Ändringsförslag 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De totala tillgångarna hos varje 
institut i unionen för gruppen från 
tredjeland enligt deras konsoliderade 
balansräkning. 

(a) Beloppet för de totala tillgångarna 
hos varje institut i unionen för gruppen från 
tredjeland enligt deras konsoliderade 
balansräkning, eller individuella 
balansräkning om institutets 
balansräkning inte är konsoliderad. 

Or. en

Ändringsförslag 137
Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
auktoriserad i unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på filialers rättsliga status och att filialer, till skillnad från dotterföretag, inbegrips 
i beräkningen av det totala värdet av tillgångarna skulle det medföra betydliga kostnader för 
tredjelandsbanker att flytta filialerna till de relevanta EES-licensierade bankerna. Om filialer 
skulle inbegripas skulle det teoretiskt sett kunna innebära att ett mellanvarande moderföretag 
måste etableras, även om dotterföretaget är mycket litet.

Ändringsförslag 138
Mady Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
auktoriserad i unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Filialernas tillgångar bör inte inbegripas i beräkningen av tröskelvärdet. Filialer är inte 
juridiska personer utan ingår i moderenheten och har inga ”egna” tillgångar. 
Ändringsförslaget syftar till att göra kravet mer proportionerligt genom att undvika en 
eventuellt komplex och artificiell process för att nominellt fördela tillgångar till en filial. Det 
bidrar även till att anpassa kravets omfattning till omfattningen av liknande krav i 
tredjeländer som Förenta staterna.

Ändringsförslag 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
auktoriserad i unionen.

(b) Beloppet av de totala tillgångarna 
hos varje filial för gruppen från tredjeland 
som är auktoriserad att bedriva verksamhet
i unionen i enlighet med artikel 47.

Or. en

Ändringsförslag 140
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
auktoriserad i unionen.

(b) De totala tillgångarna hos varje 
filial för gruppen från tredjeland som är 
etablerad i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om punkt 1 eller 2 är tillämplig 
ska medlemsstaterna kräva att varje filial 
från ett tredjeland i gruppen från 
tredjelandet återetableras, antingen som 
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ett kreditinstitut eller som en filial till ett 
kreditinstitut som är etablerat i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om punkt 1 eller 2 är tillämplig 
ska medlemsstaterna kräva att varje filial 
från ett tredjeland i gruppen från 
tredjelandet återetableras, antingen som 
ett institut eller som en filial till ett institut 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 143
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid tillämpning av denna artikel 
ska det totala värdet av tillgångarna i 
unionen för gruppen från tredjeland 
anses vara summan av

(a) beloppet för de totala tillgångarna 
hos varje institut i unionen för gruppen 
från tredjeland enligt deras konsoliderade 
balansräkning, eller individuella 
balansräkning om institutets 
balansräkning inte är konsoliderad, och
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(b) beloppet av de totala tillgångarna 
hos varje filial för gruppen från 
tredjeland som är auktoriserad att bedriva 
verksamhet i unionen i enlighet med 
artikel 47.

Or. en

Ändringsförslag 144
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska till 
EBA anmäla varje auktorisation som 
beviljas enligt punkt 2.

5. De behöriga myndigheterna ska till 
EBA anmäla varje auktorisation som 
beviljas enligt punkt 2 samt följande 
information om varje grupp från 
tredjeland som är verksam inom deras 
jurisdiktion:

Or. en

Ändringsförslag 145
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Namnen på och beloppet av de 
totala tillgångarna för övervakade institut 
som tillhör en grupp från tredjeland samt 
den typ av verksamheter som de är 
auktoriserade att bedriva.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Namnen på och beloppet av de 
totala tillgångarna för de filialer som är 
auktoriserade i den medlemsstaten i 
enlighet med artikel 47.

Or. en

Ändringsförslag 147
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Namnet på och den rättsliga 
formen för eventuella mellanvarande 
moderföretag inom EU som har etablerats 
i medlemsstaten och namnet på den grupp 
från tredjeland som det ingår i.

Or. en

Ändringsförslag 148
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över alla mellanvarande 
moderföretag inom EU som har beviljats 
auktorisation i unionen.

EBA ska på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över alla grupper från 
tredjeland som är verksamma inom 
unionen och deras mellanvarande 
moderföretag inom EU som eventuellt har 
beviljats auktorisation i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU för alla institut 
som ingår i samma grupp från tredjeland.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
varje institut under deras jurisdiktion som 
ingår i en grupp från tredjeland uppfyller 
ett av följande villkor:

(a) Det har ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU.

(b) Det är ett mellanvarande 
moderföretag inom EU.

(c) Det är det enda institutet i unionen 
från gruppen från tredjeland.

(d) Det ingår i en grupp från 
tredjeland vars totala värde av tillgångar i 
EU är lägre än 50 miljarder euro.

(e) Det är ett institut som inte anses 
behöva ett mellanvarande moderföretag 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU för alla institut som 
ingår i samma grupp från tredjeland.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU för alla institut som 
ingår i samma grupp från tredjeland, om 
inte de behöriga myndigheterna har gett 
institutet tillåtelse att ha två 
mellanvarande moderföretag inom EU för 
att institutet ska uppfylla de obligatoriska 
kraven om åtskillnad mellan 
verksamheter enligt reglerna i det 
tredjeland där det yttersta mellanliggande 
företaget i gruppen från tredjeland har 
sitt huvudkontor.

Or. en

Ändringsförslag 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU för alla institut 
som ingår i samma grupp från tredjeland.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
varje institut under deras jurisdiktion som 
ingår i en grupp från tredjeland uppfyller 
ett av följande villkor:

(a) Det har ett mellanvarande 
moderföretag inom EU.

(b) Det är ett mellanvarande 
moderföretag inom EU.

(c) Det är det enda institutet i unionen 
från gruppen från tredjeland. 

(d) Det ingår i en grupp från 
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tredjeland vars totala värde av tillgångar i 
EU är lägre än 30 miljarder euro.

Or. en

Ändringsförslag 152
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU för alla institut som 
ingår i samma grupp från tredjeland.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
kravet att ha ett mellanvarande 
moderföretag inom EU är uppfyllt för alla 
institut som ingår i samma grupp från 
tredjeland.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring till följd av ändringsförslaget till artikel 21b – punkt 1a (ny).

Ändringsförslag 153
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/63/EU
Artikel 21b – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett enda mellanvarande 
moderföretag inom EU för alla institut som 
ingår i samma grupp från tredjeland.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
det finns ett mellanvarande moderföretag 
inom EU för alla institut som ingår i 
samma grupp från tredjeland.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Genom undantag från punkt 1 ska 
grupper som bedriver verksamhet via fler 
än ett institut i EU och har ett totalt värde 
på tillgångarna som överstiger 30 
miljarder euro den dag då detta direktiv 
träder i kraft, enligt denna artikel ha ett 
mellanvarande moderföretag inom EU 
eller två eller flera mellanvarande 
moderföretag inom EU enligt punkt 7 
från dagen för ikraftträdandet av detta 
direktiv + fyra år.

Or. en

Ändringsförslag 155
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska inom fyra år 
från ikraftträdandet av detta direktiv se 
över de krav som införs för institut enligt 
denna artikel och ska, efter samråd med 
EBA, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Efter 
offentliggörandet av rapporten ska 
kommissionen vid behov lägga fram 
förslag om lagstiftningsändringar. I 
rapporten ska kommissionen överväga
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(a) huruvida kraven i denna artikel är 
genomförbara, nödvändiga och 
proportionerliga, eller om andra åtgärder 
skulle vara lämpligare,

(b) huruvida andra jurisdiktioner 
tillämpar liknande krav som i denna 
artikel, och om så är fallet, kravens natur 
och effekt, om de är förenliga med kraven 
i denna artikel och hur de påverkar olika 
tröskelvärden för tillgångar i andra 
jurisdiktioner,

(c) inverkan av krav på strukturell 
åtskillnad i andra jurisdiktioner.

Or. en

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska kommissionen, efter att ha rådfrågat EBA, rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om lämpligheten av kravet på mellanliggande moderföretag 
och vid behov föreslå lagstiftningsändringar av detta krav.

Ändringsförslag 156
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Grupper från tredjeland som 
bedriver verksamhet via fler än ett institut 
i unionen den [dagen för ikraftträdandet 
av detta direktiv] och som omfattas av 
denna artikel, ska ha ett mellanvarande 
moderföretag inom EU, eller i det fall som 
avses i punkt 1a, två mellanvarande 
moderföretag i EU, fyra år efter det att 
detta direktiv träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om det enligt lagar eller andra 
föreskrifter i en grupps hemjurisdiktion 
krävs strukturell åtskillnad mellan olika 
verksamheter ska de behöriga 
myndigheterna tillåta att två 
mellanvarande moderföretag inom EU 
etableras, på villkor att

(a) de berörda 
resolutionsmyndigheterna finner att 
förekomsten av två holdingbolag inte 
utgör ett hinder för resolution av 
verksamheterna i den grupp som leds av 
dessa holdingbolag samt för eventuell 
nödvändig omstrukturering av dessa 
verksamheter efter resolutionen,

(b) de berörda tillsynsmyndigheterna 
finner att förekomsten av två 
holdingbolag inte utgör ett hinder för 
tillsynen av verksamheterna i den grupp 
som leds av dessa holdingbolag,

(c) minst ett av moderföretagen är ett 
kreditinstitut eller ett holdingbolag i 
förhållande till ett sådant kreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Genom undantag från punkt 1 ska 
grupper som bedriver verksamhet via fler 
än ett institut i EU och har ett totalt värde 
på tillgångarna som överstiger 30 
miljarder euro den dag då detta direktiv 
träder i kraft ha ett mellanvarande 
moderföretag inom EU eller, i det fall som 
avses i punkt 1a, två mellanvarande 
moderföretag inom EU från [dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv + tre år].

Or. en

Motivering

En övergångsperiod på tre år införs för mellanvarande moderföretag.

Ändringsförslag 159
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Genom undantag från punkt 6 får 
grupper som tredjeland som omfattas av 
nationella lagar eller föreskrifter med 
krav på strukturell åtskillnad mellan 
verksamheter ha fler än ett 
mellanvarande moderföretag inom EU.
Sådana mellanvarande moderföretag 
inom EU ska överensstämma med den 
strukturella åtskillnad av verksamheter 
som gruppen är skyldig att genomföra.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Kommissionen ska inom tre år 
från ikraftträdandet av detta direktiv se 
över de krav som införs för institut enligt 
denna artikel och ska, efter samråd med 
EBA, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Efter 
offentliggörandet av rapporten ska 
kommissionen vid behov lägga fram 
förslag om lagstiftningsändringar. I 
rapporten ska kommissionen överväga

(a) huruvida kraven i denna artikel är 
genomförbara, nödvändiga och 
proportionerliga, eller om andra åtgärder 
skulle vara lämpligare,

(b) huruvida andra jurisdiktioner 
tillämpar liknande krav som i denna 
artikel, och om så är fallet, kravens natur 
och effekt, om de är förenliga med kraven 
i denna artikel och hur de påverkar olika 
tröskelvärden för tillgångar i andra 
jurisdiktioner,

(c) inverkan av krav på strukturell 
åtskillnad i andra jurisdiktioner.

Or. en

Ändringsförslag 161
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Genom undantag från punkt 1 ska 
grupper som bedriver verksamhet via fler 
än ett institut i EU och har ett totalt värde 
på tillgångarna som överstiger 30 
miljarder euro den dag då detta direktiv 
träder i kraft ha ett mellanvarande 
moderföretag inom EU eller, i det fall som 
avses i punkt 1a, två mellanvarande 
moderföretag inom EU från [dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv + tre år].

Or. en

Motivering

Med tanke på eventuella omstruktureringar av juridiska strukturer och den tid som krävs för 
att inhämta godkännande från tillsynsmyndigheterna, är syftet med detta ändringsförslag att 
införa en tillräckligt lång tidsperiod för att grupper som bedriver verksamhet via fler än ett 
institut i unionen och har ett totalt värde av tillgångarna som överstiger 30 miljarder euro 
ska få tillstånd att etablera ett eller två mellanvarande moderföretag i EU.

Ändringsförslag 162
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. När två mellanvarande 
moderföretag är tillåtna enligt denna 
artikel ska de behandlas som en grupp 
som omfattas av konsoliderad tillsyn i 
enlighet med kapitel 3 i avdelning VII i 
detta direktiv, och den konsoliderande 
tillsynsmyndigheten ska fastställas enligt 
dessa bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. När två mellanvarande 
moderföretag är tillåtna enligt denna 
artikel ska de betraktas som en grupp vid 
tillämpningen av direktiv 2014/59/EU. En 
gruppresolutionsmyndighet ska utses i 
enlighet med bestämmelserna i det 
direktivet och den 
gruppresolutionsmyndigeten ska ha alla 
befogenheter rörande de mellanvarande 
moderföretagen som den skulle ha om 
dessa företag hade utgjort en grupp inom 
ett moderföretag i EU.

Or. en

Ändringsförslag 164
Brian Hayes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 21b – punkt 6d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6d. Genom undantag från punkt 1 ska 
grupper som bedriver verksamhet via fler 
än ett institut i EU och har ett totalt värde 
på tillgångarna som överstiger 30 
miljarder euro den dag då detta direktiv 
träder i kraft ha ett mellanvarande 
moderföretag inom EU eller, i det fall som 
avses i punkt 7, två mellanvarande 
moderföretag inom EU från [dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv + fyra 
år].
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Or. en

Ändringsförslag 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 – led fa (nytt) – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 56 ska följande led läggas 
till som leden fa och fb:

”(fa) de behöriga myndigheter som 
avses i artikel 48 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/849 i dess 
ändrade lydelse,

(fb) behöriga myndigheter eller organ 
som ansvarar för tillämpningen av regler 
om strukturell åtskillnad inom en
bankgrupp. ”

Or. en

Ändringsförslag 166
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 – led fa (nytt) – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 56 ska följande led läggas 
till som leden fa och fb:

”(fa) de behöriga myndigheter som 
avses i artikel 48 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/8491a,

(fb) behöriga myndigheter eller organ 
som ansvarar för tillämpningen av regler 
om strukturell åtskillnad inom en 
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bankgrupp.”

__________________

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG och 
kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT 
L 141, 5.6.2015, s. 73).

Or. en

Motivering

I linje med ECB:s rekommendationer är syftet med detta ändringsförslag att enligt artikel 56 i 
kapitalkravsdirektivet möjliggöra samarbete och informationsutbyte med myndigheter som 
ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt med behöriga 
myndigheter eller organ som ansvarar för tillämpningen av regler om strukturell åtskillnad 
inom en bankgrupp.

Ändringsförslag 167
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 – led fa (nytt) – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 56 ska följande led läggas 
till som leden fa och fb:

”(fa) de behöriga myndigheter som 
avses i artikel 48 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/849,

(fb) behöriga myndigheter eller organ 
som ansvarar för tillämpningen av regler 
om strukturell åtskillnad inom en 
bankgrupp.”
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Or. en

Motivering

De nya leden skulle möjliggöra samarbete och informationsutbyte med myndigheter som 
ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt med behöriga 
myndigheter som ansvarar för tillämpningen av regler om strukturell åtskillnad.

Ändringsförslag 168
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I artikel 63 ska följande stycke 
läggas till i slutet:

”Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna minst får kräva 
att den person som avses i första stycket 
ersätts om den personen agerar i strid mot 
sina skyldigheter enligt första stycket.”

Or. en

Motivering

(Se ECB:s yttrande (COD/2017/46)). Syftet med ändringsförslaget är att de behöriga 
myndigheterna ska få kräva att en revisor vid ett kreditinstitut ersätts om revisorn agerar i 
strid mot sina skyldigheter enligt punkt 1.

Ändringsförslag 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 67 – punkt 1 – led pa (nytt) – led pd (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I artikel 67 ska följande led läggas 
till som leden pa, pb, pc och pd: 

(pa) Ett institut inte uppfyller 
kapitalbaskraven i artikel 92 i förordning 
(EU) nr 575/2013. 

(pb) Ett institut eller en fysisk person 
inte uppfyller en skyldighet till följd av en 
föreskrift eller ett beslut som har utfärdats 
av den behöriga myndigheten. 

(pc) Ett institut agerar utan föregående 
tillstånd från den behöriga myndigheten, 
när det enligt förordning (EU) nr 
575/2013 eller nationella bestämmelser 
som införlivar detta direktiv krävs att 
institutet ska inhämta ett sådant 
förhandstillstånd, om institutet har 
beviljats ett sådant tillstånd baserat på 
falska uppgifter eller inte uppfyller 
villkoren för beviljandet av tillståndet. 

(pd) Ett institut inte anmäler eller 
anmäler felaktigt, inte anmäler 
fullständigt eller i tid, när institutet är 
skyldigt att göra en sådan anmälan enligt 
förordning (EU) nr 575/2013 eller 
nationella bestämmelser som införlivar 
detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 170
Thierry Cornillet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 74

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(11a) Artikel 74 ska utgå.

”Artikel 74
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Planer för intern styrning, återhämtning, 
rekonstruktion

1. Instituten ska ha en robust 
företagsstyrning, i vilket ingår en tydlig 
organisationsstruktur med väldefinierade, 
genomlysta och konsekventa 
ansvarskedjor, effektiva processer för att 
identifiera, hantera, övervaka och 
rapportera risker som institutet är eller 
kan bli exponerat för, tillfredsställande 
metoder för intern kontroll, inklusive 
sunda administrations- och 
redovisningsrutiner, samt 
ersättningspolicy och ersättningspraxis 
som är förenliga med och främjar sund 
och effektiv riskhantering.

2. De styrformer, processer och metoder 
som avses i punkt 1 ska vara heltäckande 
och stå i proportion till karaktären, 
omfattningen och komplexiteten hos de 
inneboende riskerna i affärsmodellen och 
institutets verksamhet. De tekniska 
kriterier som fastställs i artiklarna 76–95 
ska beaktas.

3. EBA ska utfärda riktlinjer för de 
styrformer, processer och metoder som 
avses i punkt 1, i enlighet med punkt 2.”

Or. en

Motivering

Svaga styrformer är ett av skälen till svagheterna i en del av den europeiska banksektorn. 
Riktlinjer är inte tillräckligt. Det är viktigt att ta hänsyn till proportionaliteten, och ett antal 
kärnprinciper bör skrivas in i EU-lagstiftningen. De mål som anges i artikel 74 i 
kapitalkravsdirektivet bör överföras till kapitalkravsförordningen. Den goda praxis som 
fastställs i de nationella ramverken och vissa nationella banksektorer kan vara till fördel för 
hela EU:s banksektor och på så vis förstärka stabiliteten i hela EU.

Ändringsförslag 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
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 74

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(11a) Artikel 74 ska ändras på följande 
sätt:

1. Instituten ska ha en robust 
företagsstyrning, i vilket ingår en tydlig 
organisationsstruktur med väldefinierade, 
genomlysta och konsekventa 
ansvarskedjor, effektiva processer för att 
identifiera, hantera, övervaka och 
rapportera risker som institutet är eller kan 
bli exponerat för, tillfredsställande metoder 
för intern kontroll, inklusive sunda 
administrations- och redovisningsrutiner, 
samt ersättningspolicy och 
ersättningspraxis som är förenliga med och 
främjar sund och effektiv riskhantering.

1. Instituten ska ha en robust 
företagsstyrning, i vilket ingår en tydlig 
organisationsstruktur med väldefinierade, 
genomlysta och konsekventa 
ansvarskedjor, effektiva processer för att 
identifiera, hantera, övervaka och 
rapportera risker som institutet är eller kan 
bli exponerat för, tillfredsställande metoder 
för intern kontroll, inklusive sunda 
administrations- och redovisningsrutiner, 
samt ersättningspolicy och 
ersättningspraxis som är förenliga med och 
främjar sund och effektiv riskhantering. 
Ersättningspolicyn och ersättningspraxis 
ska vara könsneutrala.

2. De styrformer, processer och 
metoder som avses i punkt 1 ska vara 
heltäckande och stå i proportion till 
karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos de inneboende riskerna i 
affärsmodellen och institutets verksamhet. 
De tekniska kriterier som fastställs i 
artiklarna 76–95 ska beaktas

2. De styrformer, processer och 
metoder som avses i punkt 1 ska vara 
heltäckande och stå i proportion till 
karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos de inneboende riskerna i 
affärsmodellen och institutets verksamhet. 
De tekniska kriterier som fastställs i 
artiklarna 76–95 ska beaktas

3. EBA ska utfärda riktlinjer för de 
styrformer, processer och metoder som 
avses i punkt 1, i enlighet med punkt 2.

3. EBA ska utfärda riktlinjer för de 
styrformer, processer och metoder som 
avses i punkt 1, i enlighet med punkt 2. Ett 
år efter antagandet av detta direktiv ska 
EBA utfärda riktlinjer om en könsneutral 
ersättningspolicy för kreditinstitut och 
värdepappersföretag. Två år efter 
offentliggörandet av dessa riktlinjer och 
på grundval av den information so 
samlats in av de nationella behöriga 
myndigheterna ska EBA utarbeta en 
rapport om kreditinstitutens och 
värdepappersföretagens tillämpning av en 
könsneutral ersättningspolicy.

”
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Or. en

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

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
samla in den information som 
offentliggjorts i enlighet med de kriterier 
för offentliggörande som fastställs i artikel 
450.1 g, h, i och k i förordning (EU) nr 
575/2013 och ska använda den för att 
jämföra ersättningstrender och 
ersättningspraxis. De behöriga 
myndigheterna ska lämna denna 
information till EBA.

1. De behöriga myndigheterna ska 
samla in den information som 
offentliggjorts i enlighet med de kriterier 
för offentliggörande som fastställs i artikel 
450.1 g, h, i och k i förordning (EU) nr 
575/2013 samt den information som 
kreditinstituten och 
värdepappersföretagen lämnar om 
lönegapet mellan kvinnor och män och 
ska använda den informationen för att 
jämföra ersättningstrender och 
ersättningspraxis. De behöriga 
myndigheterna ska lämna denna 
information till EBA.

Or. en

Ändringsförslag 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 75 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(12a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. De behöriga myndigheterna ska 3. Instituten ska till de behöriga 
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samla in information om antalet fysiska 
personer vid varje institut som erhåller en 
ersättning på minst 1 miljon EUR per 
räkenskapsår, och deras arbetsuppgifter, 
vilket affärsområde det rör sig om samt 
ersättningens beståndsdelar såsom lön, 
rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och 
pensionsavsättningar. Denna information 
ska överlämnas till EBA som ska 
offentliggöra den i ett gemensamt 
rapporteringsformat uppdelat efter 
hemmedlemsstat. EBA kan utarbeta 
riktlinjer för att underlätta tillämpningen 
av denna punkt och säkerställa 
enhetligheten hos den information som 
samlas in.

myndigheterna rapportera information om 
antalet fysiska personer vid varje institut 
som erhåller en ersättning på minst 1 
miljon EUR per räkenskapsår, och deras 
arbetsuppgifter, vilket affärsområde det rör 
sig om samt ersättningens beståndsdelar 
såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga 
förmåner och pensionsavsättningar. De 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
den informationen till EBA som ska 
offentliggöra den i ett gemensamt 
rapporteringsformat uppdelat efter 
hemmedlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 75 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3a:

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att 
specificera enhetliga format, intervall och 
datum för rapporteringen, definitioner 
och vilka it-lösningar som ska tillämpas 
inom unionen för rapporteringen av den 
information som avses i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12c (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 76 – punkt 3 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 76 ska följande stycke 
läggas till i slutet:

”Denna punkt ska inte gälla för små och 
icke-komplexa institut enligt definitionen 
i artikel 430a i förordning (EU) nr 
575/2013.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12c (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 78 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(13a) Punkt 4 i artikel 78 ska ersättas 
med följande:

4. Om vissa institut avviker mycket 
från majoriteten eller om det råder minimal 
enhetlighet i metoderna som leder till stora 
variationer i resultaten, ska de behöriga 
myndigheterna undersöka orsakerna till 
detta och vidta korrigerande åtgärder, om 
det klart kan fastställas att ett instituts 
metoder leder till en underskattning av 
kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas 
skillnader i exponeringarnas eller 
positionernas underliggande risker.

”4. Om vissa institut avviker mycket 
från majoriteten eller om det råder minimal 
enhetlighet i metoderna som leder till stora 
variationer i resultaten, ska de behöriga 
myndigheterna undersöka orsakerna till 
detta och vidta korrigerande åtgärder, om 
det klart kan fastställas att ett instituts 
metoder leder till en underskattning av 
kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas 
skillnader i exponeringarnas eller 
positionernas underliggande risker.

Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har nödvändiga 
befogenheter för att åtminstone vidta 
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följande korrigerande åtgärder:

– Kräva att institutet tillämpar 
ytterligare multipliceringsfaktorer på de 
kapitalkrav som har fastställts enligt 
interna metoder.

– Kräva att institutet använder en 
relevant standardiserad strategi eller en 
annan modell enligt förordning (EU) nr 
575/2013 i beräkningen av riskvägda 
exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav, 
utom verksamhetsrisker.

– Kräva att institutet tillämpar en 
nedre gräns för de kapitalkrav som 
fastställts enligt den interna metoden, 
uttryckt som en procentandel av den 
relevanta standardiserade metoden eller 
en annan modell enligt förordning (EU) 
nr 575/2013 i beräkningen av riskvägda 
exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav, 
utom verksamhetsrisker.

– Förbjuda ändringar av godkännanden 
av justeringar av interna metoder om de 
leder till betydligt minskade 
riskvägningar.

– Kräva att instituten offentliggör 
skillnaderna mellan beräkningarna enligt 
den relevanta standardiserade metoden 
eller interna metoder.

EBA ska utfärda riktlinjer i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
om en enhetlig tillämpning av de 
korrigerande åtgärder som avses i denna 
artikel från de behöriga myndigheternas 
sida.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska se till att 
instituten genomför interna system eller 
använder en schablonmetod för att 
identifiera, utvärdera, hantera och reducera 
risker från potentiella ränteförändringar 
som påverkar både det ekonomiska värdet 
på eget kapital och nettoränteintäkter från 
institutets verksamhet utanför 
handelslagret.

1. Behöriga myndigheter ska se till att
instituten genomför interna system eller 
använder en schablonmetod för att 
identifiera, utvärdera, hantera och reducera 
risker från potentiella ränteförändringar 
som påverkar både det ekonomiska värdet 
på eget kapital och nettoränteintäkter från 
institutets verksamhet utanför 
handelslagret. Genom undantag ska små 
och icke-komplexa institut enligt 
definitionen i artikel 430a i förordning 
(EU) nr 575/2013 endast vara skyldiga att 
använda schablonmetoden om den 
behöriga myndigheterna anser att de 
interna systemen inte är tillräckliga.

Or. en

Ändringsförslag 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter ska se till att 
instituten genomför system för att bedöma 
och övervaka risker från potentiella 
förändringar i kreditspreadar som påverkar 
både det ekonomiska värdet på eget 
kapital och nettoränteintäkter från 
institutets verksamhet utanför 
handelslagret.

2. Behöriga myndigheter ska se till att 
instituten genomför system för att bedöma 
och övervaka risker från potentiella 
förändringar i kreditspreadar som inte 
förklaras av ränterisker eller det 
förväntade kredithoppet till kreditrisk från 
institutets verksamhet utanför handelslagret
i fråga om tillgångar som redovisas till 
marknadsvärde (marknadsvärdering).

Or. en
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Motivering

I Baselkommitténs standarder avskiljs kreditspridningsrisk i handelslagret från ränterisk i 
handelslagret, och den anses utgöra en ”relaterad risk som måste övervakas och bedömas”. 
Syftet med ändringsförslaget är att anpassa definitionen av kreditspridningsrisk i 
handelslagret (CSRBB) till Baselkommittén för banktillsyn.

Ändringsförslag 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter får kräva att 
instituten använder den schablonmetod 
som avses i punkt 1 när de interna system 
som genomförts av instituten för att 
utvärdera de risker som avses i punkt 1 inte 
är tillfredsställande.

3. Behöriga myndigheter får från fall 
till fall kräva att instituten använder den 
schablonmetod som avses i punkt 1 när de 
interna system som genomförts av 
institutet i fråga för att utvärdera de risker 
som avses i punkt 1 inte är 
tillfredsställande.

De behöriga myndigheterna ska 
vederbörligen och skriftligen till varje 
institut motivera sitt beslut att kräva att 
schablonmetoden används.

Or. en

Motivering

I linje med Baselreglerna bör den behöriga myndigheten endast från fall till fall kräva att 
schablonmetoden används, efter en fristående granskning av de individuella institutens 
styrsystem och styrmodeller. Detta är ett beslut med långtgående följder och det är därför 
viktigt att tillsynsmyndigheterna vederbörligen och skriftligen till varje institut motiverar 
beslutet att kräva att schablonmetoden används, och att de tydligt redogör för bristerna hos 
bankens interna modell i mätningen av kreditspridningsrisk i handelslagret.

Ändringsförslag 180
Pervenche Berès



PE616.798v01-00 92/175 AM\1144242SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter får kräva att 
instituten använder den schablonmetod 
som avses i punkt 1 när de interna system 
som genomförts av instituten för att 
utvärdera de risker som avses i punkt 1 inte 
är tillfredsställande.

3. Efter en analys från fall till fall av 
institutets modeller och styrram får
behöriga myndigheter kräva att institutet
använder den schablonmetod som avses i 
punkt 1 när de interna system som 
genomförts av institutet för att utvärdera 
de risker som avses i punkt 1 inte är 
tillfredsställande. De behöriga 
myndigheterna ska motivera sina beslut 
om att kräva att denna metod används.

Or. en

Ändringsförslag 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter får kräva att 
instituten använder den schablonmetod 
som avses i punkt 1 när de interna system
som genomförts av instituten för att 
utvärdera de risker som avses i punkt 1 inte 
är tillfredsställande.

3. Behöriga myndigheter får kräva att 
instituten använder den schablonmetod 
som avses i punkt 1 som en reservmetod
när de interna modeller som genomförts av 
institutet för att utvärdera de risker som 
avses i punkt 1 brister, baserat på en 
individuell bedömning av institutens 
mätmodeller.

Or. en

Motivering

I Baselkommitténs standard om kreditspridningsrisk i handelslagret föreslås möjligheten att 
använda en schablonmodell i händelse av ”bristande” interna mätmodeller. Ordalydelsen 
”inte tillfredsställande” antyder ett mycket bredare tillämpningsområde. I Baselkommitténs 
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standardiserade ramverk anges dessutom en modell, och det hänvisas inte till hela 
”systemet”, vilket är anledningen till att vi anser att termen ”modell” är lämpligare.

Ändringsförslag 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att, vid tillämpningen 
av denna artikel, närmare specificera den 
schablonmetod som instituten får använda 
för att utvärdera de risker som avses i 
punkt 1.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att, vid tillämpningen 
av denna artikel, närmare specificera den 
schablonmetod som instituten får använda 
för att utvärdera de risker som avses i 
punkt 1, inbegripet en konservativt 
kalibrerad alternativ förenklad metod för 
små och icke-komplexa institut enligt 
definitionen i artikel 430a i förordning 
(EU) nr 575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att, vid tillämpningen 
av denna artikel, närmare specificera den
schablonmetod som instituten får använda 
för att utvärdera de risker som avses i 
punkt 1.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att, vid tillämpningen 
av denna artikel, specificera principerna 
för en proportionerlig och enkel
schablonmetod som instituten får använda 
för att utvärdera de risker som avses i 
punkt 1 eller som är obligatorisk att 
använda enligt punkt 3.
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Or. en

Motivering

Bedömningen inom andra pelaren bör förbli en egen process. Det är inte lämpligt att 
utarbeta tekniska standarder för att specificera hur risker inom andra pelaren ska mätas.

Ändringsförslag 184
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska läggas till som artikel 
84a:

”Artikel 84a

Miljörelaterade risker

EBA ska överväga att införa 
miljörelaterade risker som en ny 
riskkategori för att bland annat bedöma 
eventuella materialkällor och effekter av 
miljöspecifika risker på instituten, med 
beaktande av institutens befintliga 
hållbarhetsrapportering. EBA ska senast 
[dagen för ikraftträdandet + ett år] lämna 
in rapport om sina resultat till 
kommissionen.

På grundval av denna rapport ska 
kommissionen, om det är lämpligt, lägga 
fram ett förslag till lagstiftning för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Med tanke på klimatförändringen och energiövergången ska EBA lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om införandet av miljörelaterade risker som en ny riskkategori 
för att bland annat bedöma eventuella materialkällor och effekter av miljöspecifika risker på 
instituten, med beaktande av institutens befintliga hållbarhetsrapportering.
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Ändringsförslag 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska läggas till som artikel 
84a:

”Artikel 84a 

Klimatrelaterade risker

1. De behöriga myndigheterna ska se 
till att riktlinjer och processer införs för 
identifiering, mätning och hantering av 
alla väsentliga källor till och effekter av 
klimatspecifika risker.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
institutet identifiera följande:

(a) De risker som institutet är 
exponerat för på kort, medellång och lång 
sikt.

(b) En beskrivning av väsentliga 
koncentrationer av kreditexponeringar 
gentemot kolrelaterade tillgångar, om 
dessa exponeringar är av väsentlig 
karaktär. Detta bör inbegripa en 
framåtblickande klimatscenarioanalys 
som bedömer i vilken utsträckning 
portföljen är anpassad till Parisavtalets 
mål om att begränsa den globala 
uppvärmningen till väl under 2 °C, såsom 
rekommenderas av TCFD.

(c) En beskrivning av inverkan av de 
klimatrelaterade riskerna på institutets 
verksamhet, strategi och finansiella 
planering, om dessa risker är av väsentlig 
och finansiell karaktär.

(d) En beskrivning av de processer 
som institutet använder för att identifiera, 
utvärdera och hantera klimatrelaterade 
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risker.

(e) De parametrar och det mätsystem 
som institutet har använt för att utvärdera 
effekterna av kortfristiga, medelfristiga 
och långfristiga klimatrelaterade risker 
för kreditgivningen och de finansiella 
intermediärernas transaktioner, om dessa 
är av väsentlig karaktär.

3. EBA ska utfärda riktlinjer som 
specificerar följande:

(a) Begreppet kortsiktigt, 
medellångsiktigt och långsiktigt 
perspektiv.

(b) Begreppet särskilda 
klimatrelaterade problem som eventuellt 
kan uppkomma på kort, medellång och 
lång sikt och som kan få en väsentlig, 
finansiell inverkan på institutet.

(c) Begreppet fysiska risker och 
övergångsrisker.

(d) De processer som används för att 
avgöra vilka risker som kan få en 
väsentlig, finansiell inverkan på institutet.

(e) Begreppet ”grön exponering” 
baserat på den metod för koldioxidavtryck 
som definierats av kommissionen enligt 
artikel 501da (ny) i förordning (EU) nr 
575/2013.

(f) Begreppet ”brun exponering” 
baserat på den metod för koldioxidavtryck 
som definierats av kommissionen enligt 
artikel 501db (ny) i förordning (EU) nr 
575/2013.

(g) Begreppet framåtblickande 
klimatscenarioanalys på portföljnivå.

EBA ska utfärda dessa riktlinjer senast ... 
[två år efter detta direktivs 
ikraftträdande].

4. EBA bör utföra en 
framåtblickande klimatscenarioanalys av 
reglerade enheters portföljer för att 
bedöma klimatrelaterade risker och 
klimatanpassning av utlåningsportföljer 
på EU-marknadsnivå. EBA ska samordna 
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arbetet med andra europeiska 
tillsynsmyndigheter och kommissionen för 
att harmonisera sådana 
klimatscenarioanalyser.”

Or. en

Motivering

Med tanke på klimatförändringarna och kraven i samband med energiomställningen bör 
instituten också ta med klimatrelaterade risker i sin riskhantering.

Ändringsförslag 186
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 84a:

”Artikel 84a

Miljörisker

1. De behöriga myndigheterna ska se 
till att riktlinjer och processer införs för 
identifiering, mätning och hantering av 
alla väsentliga källor till och effekter av 
miljörisker.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
institutet identifiera följande:

(a) De risker som institutet är 
exponerat för på kort, medellång och lång 
sikt.

(b) En beskrivning av väsentliga 
koncentrationer av kreditexponeringar 
gentemot kolrelaterade tillgångar, om 
dessa exponeringar är av väsentlig 
karaktär. Detta bör inbegripa en 
framåtblickande klimatscenarioanalys 
som bedömer i vilken utsträckning 
portföljen är anpassad till Parisavtalets 
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mål om att begränsa den globala 
uppvärmningen till väl under 2 °C, såsom 
rekommenderas av FSB:s TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures).

(c) en beskrivning av inverkan av 
miljöriskerna på institutets verksamhet, 
strategi och finansiella planering, om
dessa risker är av väsentlig och finansiell 
karaktär,

(d) en beskrivning av de processer 
som institutet använder för att identifiera, 
utvärdera och hantera miljörisker,

(e) de parametrar och det mätsystem 
som institutet har använt för att utvärdera 
effekterna av kortfristiga, medelfristiga 
och långfristiga miljörisker för 
kreditgivningen och de finansiella 
intermediärernas transaktioner, om dessa 
är av väsentlig karaktär.

3. EBA ska utfärda riktlinjer som 
specificerar följande:

(a) Begreppet kortsiktigt, 
medellångsiktigt och långsiktigt 
perspektiv.

(b) Begreppet särskilda miljöproblem 
som eventuellt kan uppkomma på kort, 
medellång och lång sikt och som kan få 
en väsentlig, finansiell inverkan på 
institutet.

(c) Begreppet fysiska risker och
övergångsrisker.

(d) De processer som används för att 
avgöra vilka risker som kan få en 
väsentlig, finansiell inverkan på institutet.

(e) Begreppet kolrelaterad tillgång.

(f) Begreppet framåtblickande 
klimatscenarioanalys på portföljnivå.

EBA ska utfärda dessa riktlinjer senast 
[två år efter dagen för 
genomförandeaktens ikraftträdande].

4. EBA bör utföra en 
framåtblickande klimatscenarioanalys av 
reglerade enheters portföljer för att 
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bedöma miljörisker och klimatanpassning 
av utlåningsportföljer på EU-
marknadsnivå. EBA ska samordna arbetet 
med andra europeiska tillsynsmyndigheter 
och kommissionen för att harmonisera 
sådana klimatscenarioanalyser.”

Or. en

Motivering

Ytterligare anpassning av den nya artikel 84a till rekommendationerna från FSB:s TCFD 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Ändringsförslag 187
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Följande artikel ska läggas till 
som artikel 84a:

”Artikel 84a

Väsentliga miljömässiga, sociala och 
styresmässiga risker

1. De behöriga myndigheterna ska se 
till att riktlinjer och processer införs för 
identifiering, mätning och hantering av 
alla väsentliga källor till och effekter av 
väsentliga miljömässiga, sociala och 
styresmässiga risker.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
institutet identifiera följande:

(a) De risker som institutet är 
exponerat för på kort, medellång och lång 
sikt.

(b) En beskrivning av väsentliga 
koncentrationer av kreditexponeringar 
gentemot kolrelaterade tillgångar, om 
dessa exponeringar är av väsentlig 
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karaktär.

(c) En beskrivning av inverkan av de 
väsentliga miljömässiga, sociala och 
styresmässiga riskerna på institutets 
verksamhet, strategi och finansiella 
planering, om dessa risker är av väsentlig 
och finansiell karaktär.

(d) En beskrivning av de processer 
som institutet använder för att identifiera, 
utvärdera och hantera väsentliga 
miljömässiga, sociala och styresmässiga 
risker.

(e) De parametrar som institutet har 
använt för att utvärdera effekterna av 
kortfristiga, medelfristiga och långfristiga 
väsentliga miljömässiga, sociala och 
styrningsrelaterade risker för 
kreditgivningen och de finansiella 
intermediärernas transaktioner, om dessa 
är av väsentlig karaktär.

3. EBA ska utfärda riktlinjer som 
specificerar följande:

(a) Begreppet kortsiktigt, 
medellångsiktigt och långsiktigt 
perspektiv. 

(b) Begreppet särskilda väsentliga 
miljömässiga, sociala och styresmässiga 
problem som eventuellt kan uppkomma på 
kort, medellång och lång sikt och som kan 
få en väsentlig, finansiell inverkan på 
institutet. 

(c) Begreppet fysiska risker och 
övergångsrisker.

(d) De processer som används för att 
avgöra vilka risker som kan få en 
väsentlig, finansiell inverkan på institutet.

(e) Begreppet kolrelaterad tillgång, 
som ska överensstämma med EU:s 
”bruna” taxonomi och antas genom 
samma process som EU:s ”gröna” 
taxonomi.

EBA ska utfärda dessa riktlinjer senast ... 
[två år efter detta direktivs 
ikraftträdande].
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4. För att bedöma bankernas 
klimatrelaterade risker ska EBA utföra 
pilotundersökningar med framåtblickande 
klimatscenarioanalyser av deras 
portföljer, i samordning med relevanta 
europeiska tillsynsmyndigheter och 
nationella tillsynsmyndigheter.”

Or. en

Motivering

Med tanke på klimatförändringarna och kraven i samband med energiomställningen bör 
instituten också ta med klimatrelaterade risker i sin riskhantering. Utöver klimatfrågor bör 
EBA bedöma mer allmänna hållbarhetsfaktorer.

Ändringsförslag 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska se 
till att instituten tillämpar riktlinjer och 
processer för att utvärdera och hantera 
exponeringen för operativa risker, även i 
fråga om modellrisk och risker som följer 
av utkontraktering och för att täcka 
extrema händelser med stor inverkan på 
institutets verksamheter. Instituten ska 
ange vad som utgör operativ risk vid 
tillämpningen av dessa riktlinjer och 
processer.

1. De behöriga myndigheterna ska se 
till att instituten tillämpar riktlinjer och 
processer för att utvärdera och hantera 
exponeringen för operativa risker, även i 
fråga om modellrisk, beteenderelaterade 
risker enligt artikel 85a och risker som 
följer av utkontraktering och för att täcka 
extrema händelser med stor inverkan på 
institutets verksamheter. Instituten ska 
ange vad som utgör operativ risk vid 
tillämpningen av dessa riktlinjer och 
processer.

Or. en

Ändringsförslag 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 85a:

”Artikel 85a

Beteenderelaterad risk

1. De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att instituten som 
beteenderelaterade risker identifierar 
eventuella risker i samband med 
tillhandahållandet av tjänster eller 
verksamheter som inte är i linje med 
lagstadgade krav och standarder, och som 
kan leda till att institutet riskerar böter, 
påföljder, sanktioner eller skador 
(”försummelser”). Beteenderelaterade 
risker ska identifieras med avseende på 
alla försummelser på grund av en 
handling eller underlåtenhet, 
förberedande eller slutlig, uppsåtligen 
eller av oaktsamhet, som begås av 
institutets anställda eller en tredje part till 
vilken operativa funktioner eller 
verksamheter har utkontrakterats eller 
som har godkänts av institutets 
ledningsorgan.

2. De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att instituten genomför 
policyer och processer för att identifiera, 
utvärdera och hantera sin exponering för 
beteenderelaterade risker. Instituten ska 
ange vad som utgör en beteenderelaterad 
risk vid tillämpningen av dessa riktlinjer 
och processer.

3. Myndigheter som har utsetts enligt 
unionslagstiftning som är tillämplig på 
institut att övervaka de lagstadgade krav 
och standarder som avses i punkt 1 ska 
utan dröjsmål informera den behöriga 
myndighet som ansvarar för tillsynen av 
det berörda institutet om eventuella 
utredningar av eventuella försummelser 
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från institutets sida. Denna information 
ska förbli konfidentiell i enlighet med 
avsnitt II i avdelning VII i detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 190
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 85a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 85a:

”Artikel 85a

Utkontraktering av väsentliga 
verksamheter

1. Instituten ska minst tre månader i 
förväg informera de behöriga 
myndigheterna om utkontraktering av 
väsentliga verksamheter. De behöriga 
myndigheterna ska också informeras om 
eventuella omfattande ändringar av 
kontrakt och förfaranden i samband med 
utkontraktering av väsentliga 
verksamheter, exempelvis om 
verksamheterna utkontrakteras till en 
underleverantör.

2. Om instituten utkontrakterar sina 
verksamheter ska de uppfylla följande 
krav:

(a) Utkontrakteringsförfarandena får 
inte leda till att den högsta ledningen 
delegerar sitt ansvar.

(b) Det utkontrakterande institutet ska 
införa en utkontrakteringspolicy, 
inbegripet beredskapsplaner och 
tillvägagångssätt för att avsluta 
uppdragsavtal.
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3. Om ett utkontrakteringsförfarande 
inte uppfyller kraven i punkt 2 får den 
behöriga myndigheten kräva att institutet 
ändrar eller avslutar 
utkontrakteringsförfarandet”.

Or. en

Motivering

(Se ECB:s yttrande (CON 2017/46)). Detta ändringsförslag syftar till att harmonisera 
processen för att informera de behöriga myndigheterna om utkontraktering av väsentliga 
verksamheter och de tillsynskrav som ska tillämpas.

Ändringsförslag 191
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 88 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14b) I artikel 88 ska följande stycke 
läggas till i slutet:

”Medlemsstaterna ska åtminstone se till 
att institutens ledningsorgan fortlöpande 
övervakar lån till närstående parter och 
anmäler sådana lån till de behöriga 
myndigheterna. De behöriga 
myndigheterna ska ha befogenhet att 
förbjuda eller begränsa sådana lån om de 
ger upphov till intressekonflikter.

”

Or. en

Motivering

(Se ECB:s yttrande (CON/2017/46)). Syftet med detta ändringsförslag är att ge behöriga 
myndigheter befogenhet att förbjuda lån till närstående parter till ett kreditinstitut när sådana 
lån ger upphov till en intressekonflikt.
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Ändringsförslag 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 88 – punkt 2 – stycke 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14b) Artikel 88.2 femte stycket ska 
ersättas med följande:

När ledningsorganet enligt nationell rätt 
inte har behörighet att välja och utnämna 
sina ledamöter, ska denna punkt inte vara 
tillämplig.

För små och icke-komplexa institut enligt 
definitionen i artikel 430a i förordning 
(EU) nr 575/2013, och när ledningsorganet 
enligt nationell rätt inte har behörighet att 
välja och utnämna sina ledamöter, ska 
denna punkt inte vara tillämplig.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 89

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14c) Artikel 89 ska ersättas med 
följande:

Artikel 89 ”Artikel 89

Rapportering per land Rapportering per land

1. Från och med den 1 januari 2015 
ska medlemsstaterna kräva att varje institut 
årligen, för varje medlemsstat och 
tredjeland där det är etablerat, och för 
räkenskapsåret offentliggör följande 
information på gruppnivå:

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
institut årligen, för varje medlemsstat och 
tredjeland där det har en eller flera 
etableringar, inbegripet dotterföretag, 
filialer och eventuella anslutna företag 
som är konsoliderade i årsredovisningen, 
och för det relevanta räkenskapsåret 
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offentliggör följande information på 
gruppnivå för varje jurisdiktion:

(a) Namn, verksamhetens art och 
geografiskt område.

(a) En förteckning över sina 
etableringar och en kort beskrivning av
verksamhetens art, liksom deras 
skatteregistreringsland.

(b) Omsättning. (b) Nettoomsättningen i 
jurisdiktionen, med separat redovisning 
av omsättning med närstående och icke-
närstående parter.

(c) Antal anställda i 
heltidsekvivalenter.

(c) Antal anställda i 
heltidsekvivalenter.

(d) Resultat före skatt. (d) Vinst- eller förlustbelopp före 
inkomstskatt.

(e) Skatt på resultatet. (e) Upplupen inkomstskatt 
(innevarande år) som utgör den aktuella 
skattekostnaden medtagen i 
beskattningsbar vinst eller förlust för 
räkenskapsåret per dotterföretag, filial, 
gemensamt företag, företag och etablering 
med skattemässig hemvist i den berörda 
jurisdiktionen.

(f) Statliga subventioner. (f) Betald inkomstskatt som utgör den 
skatt som betalats för relevant 
räkenskapsår per dotterföretag, filial, 
gemensamt företag, företag och etablering 
med skattemässig hemvist i den berörda 
skattejurisdiktionen.

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
medlemsstaterna kräva att instituten för 
första gången den 1 juli 2014 offentliggör 
den information som avses i punkt 1 a, b 
och c.

(g) Aktiekapital.

3. Senast den 1 juli 2014 ska alla 
globala systemviktiga institut som 
godkänts inom unionen, som fastställts 
internationellt, överlämna den 
information som avses i punkt 1 d, e och f 
till kommissionen på konfidentiell basis. 
Kommissionen ska, efter samråd med 
EBA, Eiopa och Esma, beroende på vad 
som är lämpligt, göra en allmän 
bedömning av potentiella negativa 
ekonomiska effekter av offentliggörandet 
av denna typ av information, inklusive 

(h) Ansamlade vinstmedel vid 
periodens slut.
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påverkan på konkurrenskraften, 
investeringar, kreditmöjligheter och det 
finansiella systemets stabilitet. 
Kommissionen ska överlämna sin rapport 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 31 december 2014.

Om kommissionens rapport påvisar större 
negativa effekter ska kommissionen 
överväga att lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag om en ändring av 
kraven på offentliggörande enligt punkt 1 
och får, i enlighet med artikel 145 h, 
besluta att ge uppskov med dessa krav. 
Kommissionen ska se över om det är 
nödvändigt att förlänga detta uppskov 
varje år.

(i) Statliga subventioner.

4. Den information som avses i punkt 
1 ska granskas i enlighet med direktiv 
2006/43/EG och ska om möjligt 
offentliggöras som en bilaga till 
årsredovisningen eller i tillämpliga fall till 
de konsoliderade räkenskaperna för den 
berörda institutionen.

(j) Fasta investeringar, materiell 
anläggning, utrustning, inventarier och 
lager samt den årliga kostnaden för att 
underhålla den materiella anläggningen 
och utrustningen.

5. I den mån framtida 
lagstiftningsakter i unionen om krav på 
offentliggörande som går utöver vad som 
anges i denna artikel, ska denna artikel inte 
längre vara tillämplig och ska i enlighet 
därmed utgå.

(k) Huruvida dotterföretag, filialer, 
gemensamma företag, företag eller 
etableringar har dragit fördel av 
förmånlig skattebehandling under 
perioden, eller kan tillåta eller tillåter 
betalning av en lägre skattesats än den 
skattesats som vanligen tillämpas på 
vinster i jurisdiktionen, samt lämna en 
beskrivning på överenskommelsen i fråga.

2. Vid tillämpning av led e första 
stycket ska aktuell skatteutgift endast avse 
verksamheten i ett företag under 
innevarande redovisningsår och endast 
omfatta de belopp som sannolikt förfaller 
till betalning inom den sista 
tolvmånadersperioden innan perioden 
slutar, och ska undanta alla uppskjutna 
skatter.

3. Den information som avses i punkt 
1 ska granskas i enlighet med direktiv 
2006/43/EG och ska om möjligt 
offentliggöras som en bilaga till 
årsredovisningen eller i tillämpliga fall till 
de konsoliderade räkenskaperna för den 
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berörda institutionen.

4. I den mån framtida 
lagstiftningsakter i unionen om krav på 
offentliggörande som går utöver vad som 
anges i denna artikel, ska denna artikel inte 
längre vara tillämplig och ska i enlighet 
därmed utgå.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 194
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14c) Artikel 91.1 ska ändras på följande 
sätt:

Artikel 91 ”Artikel 91

Ledningsorganet Ledningsorganet

1. Ledamöter i ledningsorganet ska 
alltid ha ett tillräckligt gott anseende, 
tillräckliga kunskaper, färdigheter och 
erfarenhet för att kunna utföra sina plikter. 
Ledningsorganets övergripande 
sammansättning ska på ett adekvat sätt 
avspegla tillräckligt breda erfarenheter.
Ledamöter i ledningsorganet ska i 
synnerhet uppfylla de krav som anges i 
punkterna 2–8.

1. Institut, inbegripet finansiella 
holdingbolag och blandade finansiella 
holdingbolag, ska ha det främsta ansvaret 
för att säkerställa att ledamöter i 
ledningsorganet ska alltid ha ett tillräckligt 
gott anseende, tillräckliga kunskaper, 
färdigheter och erfarenhet för att kunna 
utföra sina plikter. Ledamöter i 
ledningsorganet ska i synnerhet uppfylla de 
krav som anges i punkterna 2–8.

”

Or. en

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

Motivering

(Se ECB:s yttrande (CON/2017/46)). Det bör klargöras att det främst är institutens ansvar att 
se till att ledamöterna i ledningsorganet är lämpliga. Detta krav bör också gälla för 
(blandade) finansiella holdingbolag.

Ändringsförslag 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14d (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14d) I artikel 91 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

Artikel 91 ”Artikel 91

Ledningsorganet Ledningsorganet

1. Ledamöter i ledningsorganet ska 
alltid ha ett tillräckligt gott anseende, 
tillräckliga kunskaper, färdigheter och 
erfarenhet för att kunna utföra sina plikter. 
Ledningsorganets övergripande 
sammansättning ska på ett adekvat sätt 
avspegla tillräckligt breda erfarenheter. 
Ledamöter i ledningsorganet ska i 
synnerhet uppfylla de krav som anges i 
punkterna 2–8.

1. Ledamöter i ledningsorganet ska 
alltid ha ett tillräckligt gott anseende, 
tillräckliga kunskaper, färdigheter och 
erfarenhet för att kunna utföra sina plikter. 
Ledningsorganets övergripande 
sammansättning ska på ett adekvat sätt 
avspegla tillräckligt breda erfarenheter. 
Ledamöter i ledningsorganet ska i 
synnerhet uppfylla de krav som anges i 
punkterna 2–8. De behöriga 
myndigheterna får göra undantag från 
kraven i punkterna 3–5 med avseende på 
små och icke-komplexa institut enligt 
definitionen i artikel 430a i förordning 
(EU) nr 575/2013.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=SV)
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Ändringsförslag 196
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14d (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – punkt 7

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14d) I artikel 91 ska punkt 7 ändras på 
följande sätt:

7. Ledningsorganet ska ha tillräckliga 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter för 
att kunna förstå institutets verksamhet 
inklusive de främsta riskerna.

”7. Ledningsorganet ska ha tillräckliga 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter för 
att kunna förstå institutets verksamhet 
inklusive de främsta riskerna. 
Sammansättningen av ledningsorganet 
ska sammantaget återspegla en tillräckligt 
bred uppsättning av erfarenheter.

”

Or. en

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

Motivering

(Se ECB:s yttrande (CON/2017/46)). I linje med ändringsförslaget till artikel 91.1 i 
kapitalkravsdirektivet bör denna mening flyttas till punkt 7, eftersom den avser kollektiv 
lämplighet, vilket endast gäller ledamöter i ledningsorganet.

Ändringsförslag 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14e (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – punkt 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14e) I artikel 91 ska punkt 8 ersättas 
med följande:

8. Varje ledamot i ledningsorganet ska ”8. Varje ledamot i ledningsorganet ska 
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agera med ärlighet, integritet och 
självständigt tänkande, för att vid behov 
effektivt kunna bedöma och ifrågasätta den 
verkställande ledningens beslut och 
effektivt kontrollera och övervaka 
ledningens beslutsfattande.

agera med ärlighet, integritet och 
självständigt tänkande, för att vid behov 
effektivt kunna bedöma och ifrågasätta den 
verkställande ledningens beslut och 
effektivt kontrollera och övervaka
ledningens beslutsfattande. Detta krav får 
inte leda till att medlemmar från 
närstående företag förbjuds att sitta med i 
tillsynsnämnden.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14f (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91 – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14f) Följande punkt 13a ska läggas till 
i artikel 91:

”13a. Utan hinder av artikel 13.1 i detta 
direktiv får de behöriga myndigheterna 
efter eget gottfinnande bedöma institutens 
efterlevnad av kraven enligt artikel 91.1–8 
i detta direktiv med avseende på 
ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, 
för eller efter det att en av dess ledamöter 
utsetts.”

Or. en

Ändringsförslag 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14g (nytt)
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14g) Följande artikel 91a ska införas:

Artikel 91a 

Personer som innehar nyckelfunktioner

1. Instituten ska ha det främsta 
ansvaret för att se till att de personer som 
innehar nyckelfunktioner alltid har 
tillräckligt gott anseende, tillräckliga 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter
för att kunna utföra sina plikter enligt 
högsta etiska standarder, med hänsyn till 
de berättigade förväntningarna hos alla 
aktörer i institutet.

Personer som innehar nyckelfunktioner 
ska särskilt fortlöpande uppfylla kraven i 
artikel 91.2 och 92.8. Instituten ska införa 
interna policyer och förfaranden för att 
på lämpligt sätt utföra och rapportera om 
dessa bedömningar.

2. Instituten ska till de behöriga 
myndigheterna lämna all relevant 
dokumentation om sina relevanta policyer 
och offentliggöra bedömningarna av 
personer som innehar nyckelfunktioner 
med avseende på de frågor som anges i 
punkt 1. 

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna för institut som 
är betydande i den mening som avses i 
direktiv 2013/36/EU, har befogenhet att 
göra bedömningar och vidta 
tillsynsåtgärder, inbegripet befogenhet att 
avsätta personer som innehar en 
nyckelfunktion om de inte längre 
uppfyller kraven i punkt 1. 

Or. en

Ändringsförslag 200
Neena Gill
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Punkt 1 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Punkt 1 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Vi stöder den ändring som har föreslagits av ECB, som anser att strykningen av artikel 92.1 
kan orsaka viss förvirring och leda till bristande klarhet i fråga om kapitalkravsdirektivets 
övergripande tillämpningsområde.

Ändringsförslag 202
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 

Medlemsstaterna ska se till att instituten, 
när de fastställer och tillämpar sin totala 
ersättningspolicy, inklusive löner och 
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och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner 
och alla anställda vars totala ersättning 
medför att de kommer i samma 
ersättningsklass som den verkställande 
ledningen och risktagare vars 
yrkesutövning har väsentlig inverkan på 
institutens riskprofil, iakttar följande 
principer på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till deras storlek, interna 
organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet:

diskretionära pensionsförmåner för olika 
personalkategorier vars yrkesutövning har 
väsentlig inverkan på institutens riskprofil, 
iakttar följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek, 
interna organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet. 
Medlemsstaterna tillskriver 
proportionalitetsprincipen särskild 
betydelse för små och icke-komplexa 
institut enligt kapitalkravsförordningen.

Or. de

Ändringsförslag 203
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare vars yrkesutövning har väsentlig 
inverkan på institutens riskprofil, iakttar 
följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek, 
interna organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet:

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier vars 
yrkesutövning har väsentlig inverkan på 
deras riskprofil, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare vars yrkesutövning har väsentlig 
inverkan på institutens riskprofil, iakttar 
följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek, 
interna organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet:

Or. de
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Ändringsförslag 204
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare vars yrkesutövning har 
väsentlig inverkan på institutens 
riskprofil, iakttar följande principer på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till deras 
storlek, interna organisation och 
verksamhetens art, omfattning och 
komplexitet.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier vars 
yrkesutövning har väsentlig inverkan på 
institutens riskprofil, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare, iakttar följande principer på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till deras 
storlek, interna organisation och 
verksamhetens art, omfattning och 
komplexitet.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag leder kravet på identifiering av ytterligare risktagare, vars 
yrkesutövning har en väsentlig inverkan på institutets riskprofil, till en ytterligare 
administrativ börda utan att man som regel identifierar ytterligare risktagare. Detta 
ändringsförslag bör säkerställa att inga ytterligare kostnader uppstår.

Ändringsförslag 205
Gabriel Mato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner 
och alla anställda vars totala ersättning 
medför att de kommer i samma 
ersättningsklass som den verkställande 
ledningen och risktagare vars 
yrkesutövning har väsentlig inverkan på 
institutens riskprofil, iakttar följande 
principer på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till deras storlek, interna 
organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier vars 
yrkesutövning har väsentlig inverkan på 
institutens riskprofil, iakttar följande 
principer på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till deras storlek, interna 
organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet. Vad gäller 
icke-betydande dotterföretag bör 
bedömningen göras om de är fristående 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 206
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare vars yrkesutövning har väsentlig 
inverkan på institutens riskprofil, iakttar 
följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek, 

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare vars yrkesutövning har väsentlig 
inverkan på institutens riskprofil, iakttar 
följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek, 
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interna organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet.

interna organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet i den mening 
som avses i artikel 94.3.

Or. en

Ändringsförslag 207
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen och 
risktagare vars yrkesutövning har 
väsentlig inverkan på institutens 
riskprofil, iakttar följande principer på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till deras 
storlek, interna organisation och 
verksamhetens art, omfattning och 
komplexitet.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
instituten, när de fastställer och tillämpar 
sin totala ersättningspolicy, inklusive löner 
och diskretionära pensionsförmåner för 
olika personalkategorier vars 
yrkesutövning har väsentlig inverkan på 
institutens riskprofil, inbegripet den 
verkställande ledningen, risktagare, 
personal som utövar kontrollfunktioner och 
alla anställda vars totala ersättning medför 
att de kommer i samma ersättningsklass 
som den verkställande ledningen, iakttar 
följande principer på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till deras storlek, 
interna organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag leder kravet på identifiering av personer vars yrkesutövning har en 
väsentlig inverkan på institutets riskprofil till ytterligare administrativa kostnader, utan att 
man i regel uppnår det avsedda syftet. Detta ändringsförslag bör säkerställa att inga 
ytterligare administrativa kostnader uppstår. Samtidigt bör man undvika en formulering av 
denna punkt som kan leda till att ersättningsreglerna blir alltför fragmenterade inom EU.
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led ba (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande led införas 
som led aa:

(aa) Ersättningspolicyn ska vara 
könsneutral: kvinnliga och manliga 
arbetstagare ska få samma ersättning för 
lika eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 209
Fulvio Martusciello

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15a – led ba (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) Punkt 2c ska ändras på följande 
sätt:

(c) Institutets ledningsorgan i sin 
tillsynsfunktion antar och ser regelbundet 
över de allmänna principerna för 
ersättningspolicyn och ansvarar för 
övervakningen av dess tillämpning.

(c) Institutets ledningsorgan i sin 
tillsynsfunktion utformar fritt, antar och 
ser regelbundet över de allmänna 
principerna för ersättningspolicyn för 
anställda och ledamöter i ledningsorganet
och ansvarar för övervakningen av dess 
tillämpning.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=SV)
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Ändringsförslag 210
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led ba (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande led ca 
läggas till:

(ca) De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att det högsta löneförhållandet 
mellan den högsta totala ersättningen i 
institutet och den genomsnittliga årliga 
ersättningen för alla anställda, med 
undantag för styrelsen, inte är större än 
20 gånger.

Or. en

Ändringsförslag 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led ba (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande led ca 
läggas till:

(ca) Den högsta ersättningen i 
institutet ska inte vara större än 30 gånger 
den genomsnittliga ersättningen för 5 % 
av de anställda som får lägst lön.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led bb (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 92 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) I punkt 2 ska följande led cb 
läggas till:

(cb) Ett löneförhållande på 1 till 20 
mellan den genomsnittliga totala
ersättningen och den högsta totala 
ersättningen inom samma institut ska 
upprätthållas.

Or. en

Ändringsförslag 213
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – inledningen
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Artikel 94 ska ändras på följande 
sätt:

(16) Artikel 94 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 214
Gabriel Mato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led -a (nytt) 
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 1 – led g – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I artikel 94g ska följande led 
läggas till som led iiia:

iiia) De lämpliga förhållanden som 
anges i leden gi och gii i punkt 1 ska inte 
gälla för anställda som uppfyller något av 
följande villkor:

– Personen utövar 
yrkesverksamheter som inte uteslutande 
rör företag som omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv och 
förordning (EU) nr 575/2013, i en 
funktion eller enhet som rör digital 
omvandling av institutet eller utveckling 
av digitala verksamheter. 

– Personen var redan anställd i ett 
digitalt företag som förvärvats av institutet 
och hans eller hennes ersättningssystem 
fastställdes före eller vid tidpunkten för 
förvärvet, och är villkorad av fortsatt 
anställning i företaget.

Ett institut som tillämpar den föregående 
punkten ska dokumentera den 
yrkesverksamhet som utövas av den
anställda samt en motiverad förklaring till 
varför ett av de ovanstående villkoren är 
uppfyllt. Dokumentationen bör finnas lätt 
tillgänglig på begäran från den 
tillsynsansvariga behöriga myndigheten.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led aa (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 1 – led m
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(aa) Punkt 1m ska ändras på följande 
sätt:

(m) En betydande del, dock under alla 
omständigheter minst 40 % av den rörliga 
ersättningsdelen ska skjutas upp för en 
tidsperiod som omfattar minst tre till fem 
år och är korrekt anpassad till 
affärsverksamhetens art, dess risker och 
den berörda personalens verksamhet.

”(m) En betydande del, dock under alla 
omständigheter minst 40 % av den rörliga 
ersättningsdelen ska skjutas upp för en 
tidsperiod som omfattar minst fem till tio
år och är korrekt anpassad till 
affärsverksamhetens art, dess risker och 
den berörda personalens verksamhet.

Ersättning som betalas enligt ett 
uppskovsförfarande ska inte erhållas 
snabbare än den som betalas på jämnt 
fördelad (pro rata). För en rörlig 
ersättningsdel på ett särskilt högt belopp 
ska minst 60 % av beloppet skjutas upp. 
Uppskovsperiodens längd ska fastställas i 
enlighet med konjunkturcykeln, 
affärsverksamhetens art, dess risker och 
den berörda personalens verksamhet.

Ersättning som betalas enligt ett 
uppskovsförfarande ska inte erhållas 
snabbare än den som betalas på jämnt 
fördelad (pro rata). För en rörlig 
ersättningsdel på ett särskilt högt belopp 
ska minst 60 % av beloppet skjutas upp. 
Uppskovsperiodens längd ska fastställas i 
enlighet med konjunkturcykeln, 
affärsverksamhetens art, dess risker och 
den berörda personalens verksamhet.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 216
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 1 ska de 
principer som anges i leden l och m och i 
led o andra stycket inte gälla följande:

Genom undantag från punkt 1 ska de 
principer som anges i leden l och m och i 
led o andra stycket inte gälla små och icke-
komplexa institut enligt 
kapitalkravsförordningen.

Or. de
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Ändringsförslag 217
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 1 ska de 
principer som anges i leden l och m och i 
led o andra stycket inte gälla följande:

Genom undantag från punkt 1 ska de 
principer som anges inte gälla följande:

Or. en

Ändringsförslag 218
Gabriel Mato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 1 ska de 
principer som anges i leden l och m och i 
led o andra stycket inte gälla följande:

Genom undantag från punkt 1 ska de 
principer som anges i leden g, l och m och i 
led o andra stycket åtminstone inte gälla 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 219
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 5 miljarder 
euro under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 220
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 5 miljarder euro 
under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

(a) Ett institut på individuell basis, 
som även kan vara föremål konsolidering 
under tillsyn eller ingå i en bankgrupp
vars tillgångars värde i genomsnitt inte 
överstiger 8 miljarder euro under den 
fyraårsperiod som föregår innevarande 
räkenskapsår.

Or. en

Motivering

Enligt skäl 66 i detta direktiv bör bestämmelserna om ersättning återspegla skillnaderna 
mellan olika typer av institut på ett proportionellt sätt, med hänsyn tagen till deras storlek, 
interna organisation samt verksamhetens karaktär, omfattning och komplexitet. Syftet med 
detta ändringsförslag är att höja tröskelvärdet, eftersom det föreslagna tröskelvärdet är 
förhållandevis lågt jämfört med de befintliga nivåerna i EU-medlemsstaterna. Dessutom 
klargörs det att undantaget ska gälla på individuell basis.

Ändringsförslag 221
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 5 miljarder 
euro under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

(a) Ett institut vars tillgångars värde 
den behöriga myndigheten anser vara 
lämpligt och proportionerligt för att 
undantas på grundval av institutets 
storlek, interna organisation samt arten, 
omfattningen och komplexiteten hos dess 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 222
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 5 miljarder euro 
under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 15 miljarder 
euro under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

Or. en

Ändringsförslag 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 5 miljarder 
euro under den fyraårsperiod som föregår 

(a) Ett institut eller ett dotterföretag 
som inte är stort enligt definitionen i 
artikel 430a.1 och 430a.2 i förordning 
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innevarande räkenskapsår. (EU) nr 575/2013, om inte den behöriga 
myndigheten invänder mot undantaget.

Or. en

Ändringsförslag 224
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 5 miljarder euro 
under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

(a) Ett institut vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 15 miljarder 
euro under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

Or. de

Ändringsförslag 225
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ett institut som är en del av en 
bankgrupp och vars tillgångars värde i 
genomsnitt inte överstiger 15 miljarder 
euro under den fyraårsperiod som föregår 
innevarande räkenskapsår.

Or. en

Ändringsförslag 226
Markus Ferber
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning inte överstiger 50 000 euro och 
inte motsvarar mer än en fjärdedel av den 
anställdes totala årliga ersättning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 227
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning inte överstiger 50 000 euro och 
inte motsvarar mer än en fjärdedel av den 
anställdes totala årliga ersättning.

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning inte överstiger 50 000 euro och 
inte motsvarar mer än en fjärdedel av den 
anställdes totala årliga ersättning.

Ingen av bestämmelserna i artikel 94 bör 
gälla för ett institut som är dotterbolag till 
en stor bankgrupp och tillämpar alla 
bestämmelser i artikel 94 på gruppnivå 
och vars tillgångsvärde inte överstiger 15 
miljarder euro under det kvartal som 
föregår innevarande räkenskapsår.

Or. de

Ändringsförslag 228
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning inte överstiger 50 000 euro och 
inte motsvarar mer än en fjärdedel av den 
anställdes totala årliga ersättning.

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning den behöriga myndigheten 
anser vara lämplig och proportionerlig för 
att undantas på grundval av institutets 
storlek, interna organisation samt arten, 
omfattningen och komplexiteten hos 
institutets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 229
Gabriel Mato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning inte överstiger 50 000 euro och 
inte motsvarar mer än en fjärdedel av den 
anställdes totala årliga ersättning.

(b) En anställd vars årliga rörliga 
ersättning inte överstiger 100 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 230
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a kan en 
behörig myndighet besluta att institut vars 
totala tillgångar understiger det 
tröskelvärde som anges i led a inte ska 
omfattas av undantaget på grund av arten 

utgår
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och omfattningen av deras verksamhet, 
deras interna organisation eller, där 
tillämpligt, särdragen i den grupp som de 
tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 231
Gabriel Mato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a kan en behörig 
myndighet besluta att institut vars totala 
tillgångar understiger det tröskelvärde 
som anges i led a inte ska omfattas av 
undantaget på grund av arten och 
omfattningen av deras verksamhet, deras 
interna organisation eller, där tillämpligt, 
särdragen i den grupp som de tillhör.

Genom undantag från led a får 
medlemsstaterna

(a) sänka det tröskelvärde som anges i 
punkt 3a med beaktande av arten och 
omfattningen av deras verksamhet, deras 
interna organisation eller, där tillämpligt, 
särdragen i den grupp som de tillhör,

(b) höja det tröskelvärde som anges i 
punkt 3a upp till högst 15 miljarder euro 
med hänsyn till arten och omfattningen 
av deras verksamhet, deras interna 
organisation eller, där tillämpligt, 
särdragen i den grupp som de tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 232
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led a kan en behörig 
myndighet besluta att institut vars totala 
tillgångar understiger det tröskelvärde som 
anges i led a inte ska omfattas av 
undantaget på grund av arten och 
omfattningen av deras verksamhet, deras 
interna organisation eller, där tillämpligt, 
särdragen i den grupp som de tillhör.

Genom undantag från led a kan en behörig 
myndighet besluta att institut på 
individuell basis, som även kan vara 
föremål för konsolidering under tillsyn 
eller ingå i en bankgrupp, vars totala 
tillgångar understiger det tröskelvärde som 
anges i led a inte ska omfattas av 
undantaget på grund av arten och 
omfattningen av deras verksamhet, deras 
interna organisation eller, där tillämpligt, 
särdragen i den grupp som de tillhör.

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till ändringsförslaget till artikel 94.3a, enligt vilket undantaget i denna 
artikel bör gälla för institut på individuell basis, som även kan vara föremål för konsolidering 
under tillsyn eller ingå i en bankgrupp.

Ändringsförslag 233
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led b får en 
behörig myndighet besluta att anställda 
vilkas årliga rörliga ersättning är lägre än 
det tröskelvärde och den andel som avses i 
led b inte ska omfattas av undantaget på 
grund av nationella marknadsegenskaper 
vad gäller ersättningspraxis, eller på 
grund av dessa personers typ av 
ansvarsområden och arbetsuppgifter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 234
Gabriel Mato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led b får en behörig 
myndighet besluta att anställda vilkas 
årliga rörliga ersättning är lägre än det 
tröskelvärde och den andel som avses i led 
b inte ska omfattas av undantaget på 
grund av nationella marknadsegenskaper 
vad gäller ersättningspraxis, eller på grund 
av dessa personers typ av ansvarsområden 
och arbetsuppgifter.

Genom undantag från led b får en 
medlemsstat ändra de tröskelvärden som 
avses i punkt 3b, med hänsyn till
ersättningspraxis på den relevanta 
nationella marknaden och dessa personers 
typ av ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Or. en

Motivering

Det största förhållandet mellan fasta och variabla komponenter av den totala ersättningen 
(artikel 94.1g) bör inbegripas i principerna för undantag. Det är mycket viktigt att bonustaket 
inbegrips i undantagens omfattning när institutets storlek/beloppet för en risktagares variabla 
ersättning visar att det inte kommer att förekomma störningar i form av (överdrivet) 
risktagande, eftersom det är ett centralt steg för att begränsa den skada och de 
konkurrensnackdelar som bankindustrin drabbas av till följd av den nuvarande lagstiftningen.

Ändringsförslag 235
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 94 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får sänka de 
tröskelvärden som anges i punkt 3.
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Or. en

Ändringsförslag 236
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 95

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(16a) Artikel 95 ska utgå.

”Artikel 95

Ersättningskommitté

1. De behöriga myndigheterna ska se 
till att institut som är betydande i fråga 
om storlek, intern organisation och 
verksamhetens art, omfattning och 
komplexitet inrättar en 
ersättningskommitté. 
Ersättningskommittén ska inrättas på ett 
sätt som gör det möjligt för den att göra 
en kompetent och oberoende bedömning 
av ersättningspolicy och ersättningspraxis 
och de incitament som skapats för 
hantering av risker, kapital och likviditet.

2. De behöriga myndigheterna ska se 
till att ersättningskommittén ansvarar för 
förberedelserna inför beslut om 
ersättning, inbegripet beslut som får 
konsekvenser för det berörda institutets 
risker och riskhantering och som ska 
fattas av ledningsorganet. Ordföranden 
och ledamöterna i ersättningskommittén 
ska vara ledamöter i ledningsorganet som 
inte är anställda i det berörda institutet. 
Om arbetstagarna enligt nationell rätt 
måste vara representerade i 
ledningsorganet ska 
ersättningskommittén innehålla en eller 
flera arbetstagarrepresentanter. När 
sådana beslut förbereds ska 
ersättningskommittén ta hänsyn till de 
långsiktiga intressen som gäller för 
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institutets aktieägare, investerare och 
övriga intressenter.”

Or. en

Ändringsförslag 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I artikel 97.1 ska led b utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 238
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I artikel 97.1 ska led b utgå. (17) Artikel 97.1 ska ändras på följande 
sätt:

(a) Led b ska utgå.

(b) Följande nya punkt ska införas 
efter punkt 4:

”4a. De behöriga myndigheterna får 
skräddarsy metoderna för den översyns-
och utvärderingsprocess som avses i 
punkt 1 för att ta hänsyn till institut med 
liknande riskprofil, såsom liknande 
affärsmodeller eller liknande geografisk 
belägenhet för exponeringar. Sådana 
skräddarsydda metoder får omfatta 
riskorienterade riktmärken och 
kvantitativa indikatorer, och ska 



PE616.798v01-00 134/175 AM\1144242SV.docx

SV

möjliggöra vederbörligt övervägande av 
de specifika risker som varje institut kan 
exponeras för på individuell nivå.

De behöriga myndigheterna ska 
informera EBA om de använder 
skräddarsydda metoder enligt denna 
punkt. EBA ska övervaka 
tillsynsmetoderna och utfärda riktlinjer 
för att ange hur likande riskprofiler bör 
bedömas enligt denna punkt, och för att 
säkerställa en enhetlig och 
proportionerlig tillämpning av liknande 
skräddarsydda metoder för institut i 
unionen. Riktlinjerna ska antas i enlighet 
med artikel 16 i förordning (EU) nr 
1093/2010.”

Or. en

Motivering

Klargöranden av kommissionens förslag, enligt vilket ÖUP-kraven och kraven enligt andra 
pelaren ska begränsas till mikrotillsyn, vilket är välkommet. Med tanke på att artikel 103 
utgår är det samtidigt motiverat att de behöriga myndigheterna ges möjlighet att skräddarsy 
metoderna för översyns- och utvärderingsprocessen för att ta hänsyn till institut med en 
liknande affärsprofil, såsom liknande affärsmodeller eller liknande geografisk belägenhet för 
exponeringar.

Ändringsförslag 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(17a) I artikel 97 ska punkt 2 ersättas 
med följande:

2. Den översyn och utvärdering som 
avses i punkt 1 ska omfatta alla kraven i 
detta direktiv och förordning (EU) nr 
575/2013.

”2. Den översyn och utvärdering som 
avses i punkt 1 ska omfatta alla kraven i 
detta direktiv, inbegripet artikel 104b, och 
förordning (EU) nr 575/2013.

”
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Or. en

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

Ändringsförslag 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 17b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

17b) I artikel 97 ska punkt 4 ersättas 
med följande:

4. De behöriga myndigheterna ska 
fastställa hur ofta och hur ingående 
översyn och utvärdering enligt punkt 1 ska 
genomföras med beaktande av storleken, 
systemviktigheten, arten, omfattningen och 
komplexiteten hos verksamheten i berört 
institut, och ska i samband med detta 
beakta proportionalitetsprincipen. Översyn 
och utvärdering ska göras minst en gång 
årligen för institut som omfattas av de 
program för tillsynsgranskning som avses i 
artikel 99.2.

”4. De behöriga myndigheterna ska 
fastställa hur ofta och hur ingående 
översyn och utvärdering enligt punkt 1 ska 
genomföras med beaktande av storleken, 
systemviktigheten, arten, omfattningen och 
komplexiteten hos verksamheten i berört 
institut, och ska i samband med detta 
beakta proportionalitetsprincipen. Översyn 
och utvärdering ska göras minst en gång 
årligen för institut som omfattas av de 
program för tillsynsgranskning som avses i 
artikel 99.2. Översyns- och 
utvärderingsprocessen ska uppdateras 
högst vart tredje år för små och icke-
komplexa institut enligt definitionen i 
artikel 430a i förordning (EU) nr 
575/2013.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 17c (nytt)
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 97a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Följande nya artikel 97a ska 
införas:

”Artikel 97a

Undantag för små och icke-komplexa 
institut

Med undantag från artikel 97 får de 
behöriga myndigheterna på grundval av 
en tillsynsbedömning av det berörda 
institutet besluta att inte tillämpa 
artiklarna 97 och 98 om institutet är ett 
litet och icke-komplext institut enligt 
definitionen i artikel 430a i förordning 
(EU) nr 575/2013. Tillsynsbedömningen 
ska ses över vart tredje år och när den 
behöriga myndigheten identifierar nya 
risker.”

Or. en

Ändringsförslag 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska led j utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led aa (nytt)
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 1 ska följande led läggas 
till som led ja:

ja) en bedömning av integreringen av 
miljömässiga, sociala och 
styrningsrelaterade faktorer och risker i 
institutets riskhanteringssystem,

Or. en

Ändringsförslag 244
Jonás Fernández

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led aa (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 1 ska följande led läggas 
till som led ja:

ja) En bedömning av de 
klimatrelaterade riskerna i samband med 
ett instituts exponeringar och 
införlivandet av klimatrelaterade risker i 
institutets riskhanteringssystem när en 
gemensam taxonomi och en enhetlig och 
stabil ram har uppnåtts för lämplig 
mätning av klimatrelaterade risker och 
deras inverkan på enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led aa (nytt)
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

3a. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka varje kreditinstituts 
exponeringar för skuggbanker enligt 
definitionen i punkt 144a (ny) i artikel 4.1 
i förordning (EU) nr 575/2013, med 
beaktande av de uppgifter som lämnas 
enligt artikel 449a (ny) i förordning (EU) 
nr 575/2013, och vid behov vidta lämpliga 
åtgärder, bland annat genom att fastställa 
lägre gränser för kreditinstitutets 
individuella exponering för skuggbanker i 
den mening som avses i artikel 395.1 i 
förordning (EU) nr 575/2013, eller 
begränsningsåtgärder för att hantera 
eventuella risker till följd av situationer 
där det inbördes förhållandet mellan 
skuggbanker och institutet inte kan 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led ab (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Följande punkt ska införas som 
punkt 3b:

3b. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka risker i samband med 
användningen av likviditet som skapats på 
konstgjort sätt av kreditinstituten, med 
beaktande av de uppgifter som lämnas 
enligt artikel 443b (ny) i förordning (EU) 
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nr 575/2013, och vid behov vidta lämpliga 
åtgärder för att begränsa denna.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att specificera 
övervakningsverktyg i syfte att bedöma 
risker i samband med likviditet som 
skapats på konstgjort sätt samt åtgärder 
för att vid behov begränsa sådan likviditet 
när detta är lämpligt enligt första stycket.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 1 februari 2020.

Kommissionen delegeras befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i andra stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1093/2010.

Or. en

Motivering

Standardmått för balansräkningar, som vanligtvis baseras på kontraktets marknadsvärde, kan
allvarligt underskatta institutets likviditetsexponering när likviditeten är inbäddad i 
derivatkontrakt. Därför finns det ett behov av att utforma övervakningsverktyg och 
lagstiftningsåtgärder för att korrigera sådana eventuella underskattningar.

Ändringsförslag 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led ac (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Följande punkt ska införas som 
punkt 3c:

3c. Senast den 1 december 2021 ska 
de behöriga myndigheterna genomföra 
kontinuerlig kontroll och övervakning av 
finansieringstransaktioner med komplex 
struktur i den mening som avses i artikel 
449b (ny) i förordning (EU) nr 575/2013, 



PE616.798v01-00 140/175 AM\1144242SV.docx

SV

i syfte att identifiera transaktioner som är 
strukturerade för att eventuellt ge 
betydliga skattefördelar.

De ska anmäla alla transaktioner som 
anses utgöra en risk för betydliga 
skattefördelar till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor

I fråga om små och icke-komplexa institut 
enligt definitionen i artikel 430a i 
förordning (EU) nr 575/2013 ska kravet 
genom undantag endast gälla om den 
behöriga myndigheten avger ett motiverat 
yttrande om att de interna systemen inte 
är tillräckliga.

Or. en

Ändringsförslag 249
Esther de Lange
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor, eller om institutet får en 
”stor minskning” av sin nettoränteintäkt 
till följd av en plötslig och oväntad 
förändring av räntenivåerna som 
definieras i något av de två 
tillsynsmässiga chockscenarier som gäller 
räntor.

Or. en

Ändringsförslag 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 

5. De behöriga myndigheternas
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
De behöriga myndigheterna ska ägna 
ökad uppmärksamhet åt institut vars 
ekonomiska värde på eget kapital enligt 
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med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

artikel 84.1 minskar med mer än 
motsvarande 15 % av deras primärkapital 
till följd av en plötslig och oväntad 
förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor

Or. en

Motivering

Automatisering är inte önskvärd. Om ett institut bryter mot tröskelvärdet på 15 % bör 
institutet och dess behöriga myndighet i stället inleda en diskussion.

Ändringsförslag 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
I händelse av en minskning av det
ekonomiska värde på eget kapital enligt 
artikel 84.1 minskar med mer än 
motsvarande 15 % av kapitalbasen till 
följd av en plötslig och oväntad förändring 
av räntenivåerna som definieras i något av 
de sex tillsynsmässiga chockscenarier som 
gäller räntor, ska tillsynsmyndigheten 
utvärdera riskerna till följd av denna 
minskning.

Or. en

Motivering

Inom ramen för Baselkommittén för banktillsyn finns det inga automatiska tillsynsföljder på 
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grundval av resultatet av det standardiserade extremvärdestestet (SOT). 
Standardchockscenarierna är endast avsedda att identifiera eventuella extremvärden och vid 
behov föranleda ökad uppmärksamhet från tillsynsmyndigheternas sida i deras analys av 
ränterisken i institutets handelslager (IRRBB).

Ändringsförslag 252
Barbara Kappel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

5. De behöriga myndigheternas
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 20 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor

Or. en

Motivering

Tillsynsåtgärder ska inte automatiskt vidtas om de behöriga myndigheterna anser att 
institutet hanterar ränterisken på ett lämpligt sätt.

Ändringsförslag 253
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

5. De behöriga myndigheternas
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder får vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

Or. en

Ändringsförslag 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led b
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret.
Tillsynsåtgärder ska vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

5. De behöriga myndigheternas 
översyn och utvärdering ska omfatta 
institutens exponering för ränterisk som 
följer av verksamhet utanför handelslagret. 
Tillsynsåtgärder får vidtas åtminstone 
beträffande institut vars ekonomiska värde 
på eget kapital enligt artikel 84.1 minskar 
med mer än motsvarande 15 % av deras 
primärkapital till följd av en plötslig och 
oväntad förändring av räntenivåerna enligt 
beskrivningen i något av de sex
tillsynsrelaterade chockscenarier som 
gäller räntor.

Or. en
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Motivering

Baselkommittén har bekräftat att ränterisken i handelslagret (IRRBB) inte kan hanteras 
genom en enhetlig metod i alla metoder inom första pelaren. Den rekommenderar i stället att 
ränterisken övervakas från fall till fall enligt metoden inom andra pelaren.

Ändringsförslag 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som för 
tillämpningen av punkt 5 specificerar 
följande:

utgår

(a) De sex tillsynsrelaterade 
chockscenarier som ska tillämpas på 
räntesatser för varje valuta.

(b) De allmänna modeller och 
parametriska antaganden som instituten 
ska återspegla i sin beräkning av det 
ekonomiska värdet på eget kapital enligt 
punkt 5.

(c) Huruvida tillsynsåtgärder också 
ska vara nödvändiga vid en nedgång i 
institutens nettoränteintäkter enligt artikel 
84.1 som ett resultat av potentiella 
ränteförändringar.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast [ett år efter 
ikraftträdandet].

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1093/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 256
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta förslag till tekniska
tillsynsstandarder som för tillämpningen av 
punkt 5 specificerar följande:

EBA ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder i linje med 
internationella standarder, som för 
tillämpningen av punkt 5 specificerar 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De sex tillsynsrelaterade 
chockscenarier som ska tillämpas på 
räntesatser för varje valuta.

(a) De sex tillsynsrelaterade 
chockscenarier, inbegripet två 
parallellscenarier, som ska tillämpas på 
räntesatser för varje valuta. Dessa 
scenarier bör fastställas på en nivå som 
avspeglar tröskelvärdet på 15 % av 
kapitalbasen enligt punkt 5.

Or. en

Motivering

Kalibreringen av de tillsynsrelaterade chockscenarierna för räntesatser bör göras noggrant, 
så att den överensstämmer med tröskelvärdet enligt det standardiserade extremvärdestestet 
(SOT), som redan ligger på 15 %.
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Ändringsförslag 258
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De allmänna modeller och 
parametriska antaganden som instituten ska 
återspegla i sin beräkning av det 
ekonomiska värdet på eget kapital enligt 
punkt 5.

(b) De allmänna modeller och 
parametriska antaganden, inbegripet 
beteendemässiga antaganden, som 
instituten ska återspegla i sin beräkning av 
det ekonomiska värdet på eget kapital 
enligt punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Huruvida tillsynsåtgärder också 
ska vara nödvändiga vid en nedgång i 
institutens nettoränteintäkter enligt artikel 
84.1 som ett resultat av potentiella 
ränteförändringar.

utgår

Or. en

Motivering

Det är förlustrisken som bör täckas, inte risken för naturliga variationer i intäkterna.

Ändringsförslag 260
Esther de Lange
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led c
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 5a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Huruvida tillsynsåtgärder också 
ska vara nödvändiga vid en nedgång i 
institutens nettoränteintäkter enligt artikel 
84.1 som ett resultat av potentiella 
ränteförändringar.

(c) De allmänna modeller och 
parametriska antaganden, inbegripet 
beteendemässiga antaganden, som
instituten ska återspegla i sin beräkning 
av nettoränteintäkter och för att ange vad 
som utgör en ”stor minskning” vid 
tillämpningen av punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led ca (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkterna 7a och 7b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkter ska införas som 
punkt 7a och punkt 7b:

7a. Vid tillämpningen av led ja och 
artikel 448a i förordning (EU) nr 
575/2013 ska EBA senast den 1 juni 2020 
utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 
i förordning (EU) nr 1093/2010 för att 
närmare specificera den tillsynsrelaterade 
översyns- och utvärderingsprocessen i 
fråga om integreringen av miljömässiga, 
sociala och styresmässiga faktorer och 
risker, inbegripet risker för 
värdeminskning av tillgångar till följd av 
lagstiftningsändringar. 
Utvärderingsprocessen ska, beroende på 
vad som är lämpligt, integrera specifika 
kvalitativa och kvantitativa kriterier och 
mått av huruvida institutets övergripande 
affärsstrategi och investeringspolicy är 
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anpassad till Parismålen och EU:s 
relaterade mål för miljö, samhällsansvar 
och bolagsstyrning.

7b. Med beaktande av erfarenheten 
från tillämpningen av de riktlinjer som 
avses i punkt 7a ska EBA utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn för att 
utforma en metodologisk standard för 
identifiering och mätning av 
hållbarhetsrelaterade risker och faktorer 
inom kapitalkravsramen på grundval av 
tydligt fastställda risker. EBA ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast 1 juli 2022. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 262
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led ca (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska införas som 
punkt 7a:

”7a. För att bestämmelserna i detta 
direktiv och i förordning (EU) nr 
575/2013 ska tillämpas proportionellt ska 
behöriga myndigheter som en del av 
översynen och utvärderingen inom ramen 
för tillsynen i detalj ange hur de har vtagit 
hänsyn till storleken på och omfattningen 
av ett instituts verksamhet samt 
komplexiteten hos de risker som uppstår 
till följd av institutets affärsmodell.”

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att betona vikten av proportionalitetsprincipen i samband 
med den tillsynsrelaterade översyns- och utvärderingsprocessen.

Ändringsförslag 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 18 – led ca (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 98 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Följande punkt ska införas som 
punkt 7c:

7c. Vid tillämpningen av punkt 3c (ny) 
ska EBA senast den 1 juni 2021 utfärda 
riktlinjer i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010 för att 
specificera kvalitativa och kvantitativa 
kriterier och mått för identifiering av 
transaktioner som är strukturerade för att 
eventuellt ge betydande skattefördelar.

Med beaktande av erfarenheten från 
tillämpningen av de riktlinjer som avses i 
första stycket ska EBA utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn för att 
utforma en metodologisk standard för 
identifiering av transaktioner som är 
strukturerade för att eventuellt ge 
betydande skattefördelar.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast 1 juli 2022. 

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i andra stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1093/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke – led 19
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 99 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Artikel 99.2 b ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 19a (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 102 – punkt 1 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(19a) I artikel 102 ska led a ersättas med 
följande:

(a) Institutet uppfyller inte kraven i 
detta direktiv eller förordning (EU) nr 
575/2013.

”(a) Institutet uppfyller inte kraven i 
detta direktiv, inbegripet artikel 104b, eller 
förordning (EU) nr 575/2013.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 19b (nytt)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 102 – punkt 1 – led b
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

19b. I artikel 102 ska led b ersättas med 
följande:

(b) De behöriga myndigheterna har 
bevis för att institutet sannolikt kommer att 
bryta mot kraven i detta direktiv eller 
förordning (EU) nr 575/2013 inom de 
följande tolv månaderna.

”(b) De behöriga myndigheterna har 
bevis för att institutet sannolikt kommer att 
bryta mot kraven i detta direktiv, 
inbegripet artikel 104b, eller förordning 
(EU) nr 575/2013 inom de följande tolv 
månaderna.

”

Or. en

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

Ändringsförslag 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Artikel 103 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Artikel 103 ska utgå. utgår

Or. en
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Motivering

Artikel 103 ska inte utgå eftersom den möjliggör tillämpning av proportionalitetsåtgärder.

Ändringsförslag 269
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Artikel 103 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 270
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Artikel 103 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillämpning av artiklarna 97, 
98.4, 101.4 och 102 och av förordning 
(EU) nr 575/2013 ska de behöriga 
myndigheterna åtminstone ha befogenhet 
att

1. Vid tillämpning av artiklarna 92.2b,
97, 98.4, 101.4 och 102 och av förordning 
(EU) nr 575/2013 ska de behöriga 
myndigheterna åtminstone ha befogenhet 
att

Or. en

Ändringsförslag 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kräva att institut har en ytterligare 
kapitalbas som överstiger de krav som 
anges i förordning (EU) nr 575/2013 enligt
de villkor som fastställs i artikel 104a,

(a) kräva att institut har en ytterligare 
kapitalbas som överstiger de krav som 
anges i förordning (EU) nr 575/2013 enligt 
de villkor som fastställs i artikel 104a och 
104b,

Or. en

Ändringsförslag 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) kräva att institut lägger fram en 
plan för att återställa efterlevnad av 
tillsynskraven i detta direktiv och i 
förordning (EU) nr 575/2013 och fastställer 
en tidsfrist för dess genomförande, 
inbegripet förbättringar av planens 

(c) kräva att institut lägger fram en 
plan för att det på nytt ska gå att uppnå 
överensstämmelse med tillsynskraven i 
detta direktiv och i förordning (EU) nr 
575/2013 och fastställer en tidsfrist på 
högst ett år för dess genomförande, 
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omfattning och tidsfrist, inbegripet förbättringar av planens 
omfattning och tidsfrist, 

Or. en

Ändringsförslag 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) kräva att institut i samband med 
kapitalbaskraven tillämpar en särskild 
avsättningspolitik eller behandlar tillgångar 
på särskilt sätt,

(d) kräva att institut i samband med 
kapitalbaskraven tillämpar en särskild 
avsättningspolitik eller behandlar tillgångar 
eller poster utanför balansräkningen på 
särskilt sätt, eller när den tillämpliga 
redovisningsramen möjliggör flexibilitet i 
valet av policyer eller omfattar krav på 
subjektiva uppskattningar, och den 
genomförandemetod som har valts av 
institutet inte är lämplig eller tillräckligt 
försiktig ur tillsynsnänseende, kräva att 
instituten ska tillämpa särskilda 
bestämmelser, avdrag eller filter endast 
för beräkningen av kapitalbasen,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) kräva att institut begränsar den (g) kräva att institut begränsar den 
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rörliga ersättningen till en viss 
procentandel av nettointäkterna när denna 
är oförenlig med upprätthållandet av en 
sund kapitalbas,

rörliga ersättningen till en viss 
procentandel av nettointäkterna när denna 
är oförenlig med upprätthållandet av en 
sund kapitalbas, och kräva att 
kreditinstitut och värdepappersföretag 
uppfyller EBA:s riktlinjer om 
könsneutrala ersättningspolicyer.

Or. en

Ändringsförslag 276
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) kräva ytterligare upplysningar, 
dock endast på ad hoc-basis.

(l) de behöriga myndigheterna får 
utöva de befogenheter som anges i första 
stycket för att kräva ytterligare 
upplysningar för institut som är 
exponerade för liknande risker, med 
undantag för leden a och k, på ett 
liknande eller identiskt sätt när 
medlemsstaten har gett den behöriga 
myndigheten rättslig befogenhet att göra 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) kräva ytterligare upplysningar, 
dock endast på ad hoc-basis.

(l) Kräva ytterligare upplysningar.
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Or. en

Ändringsförslag 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt 1 j får
behöriga myndigheter endast kräva 
ytterligare eller frekventare rapportering 
för institut där de uppgifter som ska 
rapporteras inte överlappar varandra och
något av följande villkor är uppfyllt:

Vid tillämpningen av punkt 1 j ska
behöriga myndigheter kräva ytterligare 
eller frekventare rapportering för institut 
åtminstone när något av följande villkor är 
uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De ytterligare uppgifterna krävs för 
institutets program för tillsynsgranskning i 
enlighet med artikel 99.

(c) De ytterligare uppgifterna krävs för 
institutets program för tillsynsgranskning i 
enlighet med artikel 99 eller för den 
tillsynsgranskning och 
utvärderingsprocess som avses i artikel 
97. 

Or. en

Ändringsförslag 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun



PE616.798v01-00 158/175 AM\1144242SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 21 – led a
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som kan krävas av instituten 
ska anses vara överlappande enligt första 
stycket om samma eller i huvudsak 
samma uppgifter redan är tillgängliga för 
den behöriga myndigheten, kan 
framställas av den behöriga myndigheten 
eller erhållas på annat sätt än en 
skyldighet för institutet att rapportera 
dem. Om uppgifterna är tillgängliga för 
den behöriga myndigheten i ett annat 
format eller på annan detaljnivå än de 
ytterligare uppgifter som ska rapporteras, 
ska den behöriga myndigheten inte kräva 
de ytterligare uppgifterna om det 
annorlunda formatet eller den 
annorlunda detaljnivån inte hindrar den 
från att framställa i huvudsak liknande 
uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 281
Roberto Gualtieri

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a endast om, på grundval av de 
översyner som gjorts i enlighet med 
artiklarna 97 och 101, de konstaterar någon 
av följande situationer för ett enskilt 
institut:

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a endast under omständigheter där, 
på grundval av de översyner som gjorts i 
enlighet med artiklarna 97 och 101, de 
konstaterar någon av följande situationer 
för ett enskilt institut:

Or. en



AM\1144242SV.docx 159/175 PE616.798v01-00

SV

Ändringsförslag 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a endast om, på grundval av de 
översyner som gjorts i enlighet med 
artiklarna 97 och 101, de konstaterar någon 
av följande situationer för ett enskilt 
institut:

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a åtminstone om, på grundval av de 
översyner som gjorts i enlighet med 
artiklarna 97 och 101, de konstaterar någon 
av följande situationer för ett enskilt 
institut: 

Or. en

Ändringsförslag 283
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a endast om, på grundval av de 
översyner som gjorts i enlighet med 
artiklarna 97 och 101, de konstaterar någon 
av följande situationer för ett enskilt 
institut:

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a om, på grundval av de översyner 
som gjorts i enlighet med artiklarna 97 och 
101, de konstaterar någon av följande 
situationer för ett enskilt institut:

Or. en

Ändringsförslag 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a endast om, på grundval av de 
översyner som gjorts i enlighet med 
artiklarna 97 och 101, de konstaterar någon 
av följande situationer för ett enskilt 
institut:

Behöriga myndigheter ska införa de krav 
på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a om, på grundval av de översyner 
som gjorts i enlighet med artiklarna 97 och 
101, de konstaterar någon av följande 
situationer för ett enskilt institut:

Or. en

Ändringsförslag 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) institutet har nått en sådan storlek 
eller komplexitetsnivå att deras konkurs 
skulle leda till en betydande störning av 
ekonomin i en medlemsstat eller delar av 
den.

Or. en

Ändringsförslag 286
Roberto Gualtieri

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutet uppfyller inte kraven i 
artiklarna 73 och 74 i detta direktiv eller i 
artikel 393 i förordning (EU) nr 575/2013 
och enbart tillämpning av andra 
administrativa åtgärder leder sannolikt inte
till en tillräcklig förbättring av styrformer, 
processer, metoder och strategier inom en 
lämplig tidsram.

(b) Institutet uppfyller inte kraven i 
artiklarna 73 och 74 i detta direktiv eller i 
artikel 393 i förordning (EU) nr 575/2013 
och enbart tillämpning av andra 
administrativa åtgärder kanske inte leder 
till en tillräcklig förbättring av styrformer, 
processer, metoder och strategier inom en 
lämplig tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 287
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutet uppfyller inte kraven i 
artiklarna 73 och 74 i detta direktiv eller i 
artikel 393 i förordning (EU) nr 575/2013 
och enbart tillämpning av andra 
administrativa åtgärder leder sannolikt 
inte till en tillräcklig förbättring av 
styrformer, processer, metoder och 
strategier inom en lämplig tidsram.

(b) Institutet uppfyller inte kraven i 
artiklarna 73 och 74 i detta direktiv eller i 
artikel 393 i förordning (EU) nr 575/2013 
och det är osannolikt att andra 
tillsynsåtgärder är tillräckliga för att 
säkerställa efterlevnad av dessa krav inom 
en lämplig tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får inte 
införa det krav på ytterligare kapitalbas 
som avses i artikel 104.1 a för att täcka 
makrotillsynsrisker eller systemrisker.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får inte 
införa det krav på ytterligare kapitalbas 
som avses i artikel 104.1 a för att täcka 
makrotillsynsrisker eller systemrisker.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 290
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får inte införa 
det krav på ytterligare kapitalbas som avses 
i artikel 104.1 a för att täcka 
makrotillsynsrisker eller systemrisker.

De behöriga myndigheterna får införa det 
krav på ytterligare kapitalbas som avses i 
artikel 104.1 a för att täcka systemrisker
som uppstår till följd av exponering för 
icke-likvida finansiella tillgångar.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt 1 a ska risker 
eller riskelement endast anses inte täckas 
av eller inte i tillräcklig omfattning täckas 
av de kapitalbaskrav som anges i delarna 
tre, fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013 där beloppen, slagen och 
fördelningen av det kapital som anses 
tillräckligt av den behöriga myndigheten 
efter en översynsprocess av den bedömning 
som utförts av instituten i enlighet med 
artikel 73 första stycket, är större än 
institutets kapitalbaskrav enligt delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

Vid tillämpningen av punkt 1 a ska risker 
eller riskelement anses inte täckas av eller 
inte i tillräcklig omfattning täckas av de 
kapitalbaskrav som anges i delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013 där beloppen, slagen och 
fördelningen av det kapital som anses 
tillräckligt av den behöriga myndigheten 
efter en översynsprocess av den bedömning 
som utförts av instituten i enlighet med 
artikel 73 första stycket, är större än 
institutets kapitalbaskrav enligt delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt 1 a ska risker 
eller riskelement endast anses inte täckas 
av eller inte i tillräcklig omfattning täckas 
av de kapitalbaskrav som anges i delarna 
tre, fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013 där beloppen, slagen och 
fördelningen av det kapital som anses 
tillräckligt av den behöriga myndigheten 

Vid tillämpningen av punkt 1 a ska risker 
eller riskelement endast anses inte täckas 
av de kapitalbaskrav som anges i delarna 
tre, fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013 där beloppen, slagen och 
fördelningen av det kapital som anses 
tillräckligt av den behöriga myndigheten 
efter en översynsprocess av den bedömning 
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efter en översynsprocess av den bedömning 
som utförts av instituten i enlighet med 
artikel 73 första stycket, är större än 
institutets kapitalbaskrav enligt delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

som utförts av instituten i enlighet med 
artikel 73 första stycket, är större än 
institutets kapitalbaskrav enligt delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

Or. en

Motivering

Genom artikel 104a.1 i förslaget till översyn av femte kapitalkravsdirektivet införs 
klargöranden av omfattningen av den företagsspecifika situation som kan motivera ett krav 
enligt andra pelaren. Tillämpningsområdet är fortfarande brett, men vissa uttryckliga 
undantag är välkomna. Det kan närmare bestämt inte användas för att upphäva politiska val 
som antagits i nivå 1-texten. I och med den nuvarande ordalydelsen i artikel 104a.2 ges 
tillsynsmyndigheten möjlighet att använda krav enligt andra pelaren för att åsidosätta 
övergångs- eller skyddsarrangemang, men även undantag enligt första pelaren och 
exponeringar som är föremål för 0 % riskvägning inom ramen för första pelaren.

Ändringsförslag 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta kan 
omfatta risker eller riskelement som 
uttryckligen undantas från de 
kapitalbaskrav som anges i delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 294
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104 a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta kan 
omfatta risker eller riskelement som 
uttryckligen undantas från de 
kapitalbaskrav som anges i delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

Vid tillämpningen av första stycket kan de 
behöriga myndigheterna anse att risker 
eller riskelement inte täcks av förordning 
(EU) nr 575/2013 om de uttryckligen 
undantas från behandlingen av 
kapitalbaskraven enligt delarna tre, fyra, 
fem och sju i denna förordning eller inte 
omfattas av denna förordning.

Risker eller riskelement som inte anses 
täckas tillräckligt av denna förordning får 
inkludera risker eller riskelement som 
trots att de uppfyller de tillämpliga kraven 
enligt delarna tre, fyra, fem och sju i 
förordning (EU) nr 575/2013 eventuellt 
har underskattas.

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte täcks eller inte 
täcks tillräckligt av de kapitalbaskrav som 
anges i delarna tre, fyra, fem och sju i 
förordning (EU) nr 575/2013.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga artikel104a.1, så att det anges vilka risker 
eller riskelement som inte täcks eller som inte täcks tillräckligt av förordning (EU) nr 
575/2013.

Ändringsförslag 295
Marco Valli
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta kan 
omfatta risker eller riskelement som 
uttryckligen undantas från de 
kapitalbaskrav som anges i delarna tre, 
fyra, fem och sju i förordning (EU) nr 
575/2013.

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga finansiella risker eller 
element av sådana risker som inte täcks 
eller inte täcks tillräckligt av de 
kapitalbaskrav som anges i delarna tre, 
fyra, fem, sex och sju i förordning (EU) nr 
575/2013. Risker eller riskelement ska 
inte anses täckas tillräckligt av 
kapitalbaskraven i förordning (EU) nr 
575/2013 om riskerna uppstår till följd av 
stora exponeringar för komplexa och 
ytterst icke-likvida finansiella tillgångar,
som förmodligen har underskattats på 
grund av att de är svåra att värdera och 
användningen av interna modeller, trots 
att de tillämpliga krav som anges i 
delarna tre, fyra, fem, sex och sju i 
förordning (EU) nr 575/2013 är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Komplexa och icke-likvida finansieringsinstrument kan endast prissättas med användning av 
komplexa interna modeller och är svåra att utvärdera och avyttra, särskilt under 
marknadsstressade förhållanden. Eftersom de utgör en stor risk för den finansiella 
stabiliteten krävs därför ytterligare lagstadgat kapital för att säkerställa tillräckliga buffertar.

Ändringsförslag 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta kan omfatta 
risker eller riskelement som uttryckligen 
undantas från de kapitalbaskrav som 
anges i delarna tre, fyra, fem och sju i 
förordning (EU) nr 575/2013.

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav.

Or. en

Motivering

Genom artikel 104a.1 i förslaget till översyn av femte kapitalkravsdirektivet införs 
klargöranden av omfattningen av den företagsspecifika situation som kan motivera ett krav 
enligt andra pelaren. Tillämpningsområdet är fortfarande brett, men vissa uttryckliga 
undantag är välkomna. Det kan närmare bestämt inte användas för att upphäva politiska val 
som antagits i nivå 1-texten. I och med den nuvarande ordalydelsen i artikel 104a.2 ges 
tillsynsmyndigheten möjlighet att använda krav enligt andra pelaren för att åsidosätta 
övergångs- eller skyddsarrangemang, men även undantag enligt första pelaren och 
exponeringar som är föremål för 0 % riskvägning inom ramen för första pelaren.

Ändringsförslag 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta kan omfatta 
risker eller riskelement som uttryckligen 
undantas från de kapitalbaskrav som 
anges i delarna tre, fyra, fem och sju i 
förordning (EU) nr 575/2013.

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga förlustrisker eller element 
av sådana förlustrisker som inte är föremål 
för ett specifikt kapitalbaskrav.
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Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle leda till att tillsynsmyndigheten ges befogenhet att åsidosätta 
lagstiftarens vilja, i strid med normhierarkin, genom att införa kapitalkrav för risker som 
uttryckligen har undantagits av lagstiftaren i primärlagstiftningen. Förslaget bör därför 
ändras för att ta bort tillsynsmyndigheternas möjlighet att hantera risker som är ”uttryckligen 
undantagna” från första pelaren.

Ändringsförslag 298
Roberto Gualtieri

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta kan omfatta
risker eller riskelement som uttryckligen 
undantas från de kapitalbaskrav som anges 
i delarna tre, fyra, fem och sju i förordning 
(EU) nr 575/2013.

Vid tillämpningen av första stycket ska det 
kapital som anses vara tillräckligt täcka 
alla väsentliga risker eller element av 
sådana risker som inte är föremål för ett 
specifikt kapitalbaskrav. Detta omfattar
risker eller riskelement som uttryckligen 
undantas från de kapitalbaskrav som anges 
i delarna tre, fyra, fem och sju i förordning 
(EU) nr 575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränterisk som följer av verksamhet 
utanför handelslagret ska endast 
betraktas som väsentlig om det 

Om det ekonomiska värdet på eget kapital 
minskar med mer än 15 % av institutets 
primärkapital i något av de sex 
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ekonomiska värdet på eget kapital minskar 
med mer än 15 % av institutets 
primärkapital i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier enligt 
artikel 98.5 som är tillämpliga på 
räntesatser eller på varje annat fall som 
fastställts av EBA i enlighet med artikel 
98.5 c.

tillsynsrelaterade chockscenarier enligt 
artikel 98.5 som är tillämpliga på 
räntesatser eller på varje annat fall som 
fastställts av EBA i enlighet med artikel 
98.5 c, ska de behöriga myndigheterna 
bedöma huruvida ränterisk som följer av 
verksamhet utanför handelslagret leder 
till risk för förlust och därför ska 
betraktas som en väsentlig risk.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle leda till att tillsynsmyndigheten ges befogenhet att åsidosätta 
lagstiftarens vilja, i strid med normhierarkin, genom att införa kapitalkrav för risker som 
uttryckligen har undantagits av lagstiftaren i primärlagstiftningen. Förslaget bör därför 
ändras för att ta bort tillsynsmyndigheternas möjlighet att hantera risker som är ”uttryckligen 
undantagna” från första pelaren.

Ändringsförslag 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränterisk som följer av verksamhet utanför 
handelslagret ska endast betraktas som 
väsentlig om det ekonomiska värdet på 
eget kapital minskar med mer än 15 % av 
institutets primärkapital i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier enligt 
artikel 98.5 som är tillämpliga på 
räntesatser eller på varje annat fall som 
fastställts av EBA i enlighet med artikel 
98.5 c.

Ränterisk som följer av verksamhet utanför 
handelslagret ska särskilt betraktas som 
väsentlig om det ekonomiska värdet på 
eget kapital minskar med mer än 15 % av 
institutets primärkapital i något av de sex 
tillsynsrelaterade chockscenarier enligt 
artikel 98.5 som är tillämpliga på 
räntesatser eller på varje annat fall som 
fastställts av EBA i enlighet med artikel 
98.5 c.

Or. en
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Ändringsförslag 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Institut ska uppfylla det krav på ytterligare 
kapitalbas som avses i artikel 104.1 a med 
kapitalbasinstrument på följande villkor:

Den behöriga myndigheten ska begära att 
instituten uppfyller det krav på ytterligare 
kapitalbas som avses i artikel 104.1 a med 
kapitalbasinstrument på följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De behöriga myndigheterna får 
begära att instituten uppfyller det krav på 
ytterligare kapitalbas som avses i artikel 
104.1 a med kärnprimärkapital.

Or. en

Ändringsförslag 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kapitalbas som används för att Den kapitalbas som används för att 



AM\1144242SV.docx 171/175 PE616.798v01-00

SV

uppfylla det krav på ytterligare kapitalbas 
som anges i artikel 104.1 a ska inte 
användas för att uppfylla de kapitalbaskrav 
som anges i artikel 92.1 a, b och c i 
förordning (EU) nr 575/2013 eller det 
kombinerade buffertkravet enligt artikel 
128.6 i detta direktiv.

uppfylla det krav på ytterligare kapitalbas 
som anges i artikel 104.1 a ska inte 
användas för att uppfylla de kapitalbaskrav 
som anges i artikel 92.1 a, b, c och d i 
förordning (EU ) nr 575/2013 eller det 
kombinerade buffertkravet enligt artikel 
128.6 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från andra stycket får 
den kapitalbas som används för att täcka 
det krav på ytterligare kapitalbas enligt 
artikel 104.1 a som föreskrivs av de 
behöriga myndigheterna för att hantera 
risker eller riskelement som inte i 
tillräcklig omfattning täcks av artikel 92.1 
d i förordning (EU) nr 575/2013 
användas för att uppfylla det kombinerade 
buffertkrav som avses i artikel 128.6 i 
detta direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska 5. Den behöriga myndigheten ska 
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vederbörligen skriftligen för varje institut 
motivera beslutet att införa ett krav på 
ytterligare kapitalbas enligt artikel 104.1 a, 
åtminstone genom att ge en tydlig bild av 
den fullständiga bedömningen av de 
faktorer som avses i punkterna 1–4. Detta 
inbegriper, i det fall som anges i punkt 1 
d, en särskild motivering av varför 
införandet av en kapitalriktlinje inte 
längre anses tillräckligt.

skriftligen för varje institut motivera 
beslutet att införa ett krav på ytterligare 
kapitalbas enligt artikel 104.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 306
Barbara Kappel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som 
specificerar hur de risker eller 
riskelement som avses i punkt 2 ska 
mätas.

utgår

EBA ska säkerställa att dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder är 
proportionerliga mot bakgrund av 
följande:

(a) Institutens och de behöriga 
myndigheternas genomförandebörda. 

(b) Möjligheten att allmänt högre 
kapitalkrav som tillämpas när instituten 
inte använder interna modeller kan 
motivera införandet av lägre kapitalkrav 
vid bedömningen av risker och 
riskelement i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast [ett år efter 
ikraftträdandet].
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Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i punkt 6 i enlighet med artiklarna 
10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som 
specificerar hur de risker eller 
riskelement som avses i punkt 2 ska 
mätas.

utgår

EBA ska säkerställa att dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder är 
proportionerliga mot bakgrund av 
följande:

(a) Institutens och de behöriga 
myndigheternas genomförandebörda. 

(b) Möjligheten att allmänt högre 
kapitalkrav som tillämpas när instituten 
inte använder interna modeller kan 
motivera införandet av lägre kapitalkrav 
vid bedömningen av risker och 
riskelement i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast [ett år efter 
ikraftträdandet].

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i punkt 6 i enlighet med artiklarna 
10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som 
specificerar hur de risker eller 
riskelement som avses i punkt 2 ska 
mätas.

utgår

EBA ska säkerställa att dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder är 
proportionerliga mot bakgrund av 
följande:

(a) Institutens och de behöriga 
myndigheternas genomförandebörda. 

(b) Möjligheten att allmänt högre 
kapitalkrav som tillämpas när instituten 
inte använder interna modeller kan 
motivera införandet av lägre kapitalkrav 
vid bedömningen av risker och 
riskelement i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast [ett år efter 
ikraftträdandet].

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i punkt 6 i enlighet med artiklarna 
10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 309
Marco Valli

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 22
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Direktiv 2013/36/EU
Artikel 104a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EBA ska utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder som 
specificerar hur de risker eller 
riskelement som avses i punkt 2 ska 
mätas.

utgår

EBA ska säkerställa att dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder är 
proportionerliga mot bakgrund av 
följande:

(a) Institutens och de behöriga 
myndigheternas genomförandebörda. 

(b) Möjligheten att allmänt högre 
kapitalkrav som tillämpas när instituten 
inte använder interna modeller kan 
motivera införandet av lägre kapitalkrav 
vid bedömningen av risker och 
riskelement i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast [ett år efter 
ikraftträdandet].

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i punkt 6 i enlighet med artiklarna 
10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en
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